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Budapest Józsefváľosĺ onkormá nyzat
Képviselő-testiĺlet e számár a
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester,

Srántha Péternéalpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|5. május

. sz. napiľend
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Tárgyz Javaslat tinkoľmányzati intézményekáta|akitálsáxal
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A napirendet ĺyffizárt

tilésen kell targyalni, ahatáĺozat e|fogaděsźůloz minősített szavazat-
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Váľosgazdálkodásĺ és PénzügrÍ Bizottság

Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság

véleményezi x

véIeméĺyezi

x

Hatfu ozati j av as|at a bizottság szźtmźna:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság|Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnekaze|őteqesztésmegtárgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Tényállás

és a dtintés taľtalmának ľészletesĺsmeľtetóse

a) elvi döntés óvodak-bölcsődék átaIakitásfua
A Képviselő-testĹilet 80ĺ20|5 (III. l9.) szźlműhatźtrozatźtbankifejezte azon szźnďékźlt,hogy a
fenntaľtásában mfüödő 13 napközi otthonos óvodát 2015. augusztus 1. napjával, egyesítéssel
(ĺisszeolvadással) történő átalakítással źúszervezi, ennek során azt$ iĺtézményszékhelyéneka
a Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u. 7-9. szźlm a|atti óvoda épiiletét jelölte ki. A Képviselő-

testiilet kifejezte azon szźnđékátis, hogy a fenntaľtásában mfüödő Józsefuĺĺrosi Egyesített
Bölcsődéket (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovoda bölcsődei rész|egét (1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) 2015. augusztus 1. napj.aval
egyesíti (beolvadássa1). Az áta|akjtást követően aKaticaBölcsőde és Napközi otthonos ovoda bölcsődei részlege a ĺőzsefvátosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként, tagintézményiszervezęti foľmában múködik tovább, véůtozat|an helyen és címen. A képviselő-testiilet dtintött
aĺľól is, hogy az átalakulás során kęletkező esetleges ktiltségmegtakarítás továbbra is az óvodai neveléssel kapcsolatos ĺĺnkormźnyzatifeladatokĺa lesz fordítva, valamint aról, hogy a
köznevelési intézmények tervezeff átalakjtásanem jáľ dolgozói létszámcs<ikkentéssel.
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b)véleményezésóvodák-bölcsődékáta|akitástů7oz
19-i ülésén hozott és a fentiekben részletezett elvi döntései képeztéka véleményezésieljárás alapjźÍ.A köznevelési intézményekfenntartói átszer
vezéséhezkikéľtĺikaz énntett a|kalmazotti kĺizĺisségek,a szĹilők, az ővodaszék, areptezentativ szakszewezetekés a Józsefuiĺrosi Roma onkoľmanyzatvé|eményétis, továbbá folyamatosan tájékoztattuk a véleményezésijoggal rendelkezőket az átalakítassal kapcsolatos elképzelésękľől. A Józsefuaľosi Roma onkormanyzat egyetértett a 13 napközi otthonos óvoda 20|5.
augusztus l. napjával történő źÍa|akitásával. A köznevelési intézmények alkalmazotti kĺizĺjsségei és szülői szervezetei kifejezték aggályukat, mely szerint az áta|akitással az intézrnények
elveszítik sajátos aĺculatukat a pedagógiai pľogramok egységesítésemiatt, továbbá családias
légkörfüet is, illefue aggáIyvkatfejeztékki az óvodavezętőkőraszźtménak jogszabályi előírás
szerinti méľtékbentĺiľténőemęlkedése miatt.

A Képviselő-testület a20I5. március

c) óvodak źúa|akítása

Az

ővodai nevelés, a nemzetiséghez tartozők óvodai nevelése, továbbá a többi gyermekkel
egyĹitt nevelhető sajátos nevelési igénytĺgyermekek óvodai nevelése kĺiznevelésialapfeladat
keľületi önkoľmanyzatihatáskör. Javasoljuk, hogy a törvényi kötelezettségnek tnkormĺĺnyzatunk 2015. augusztus 1. napjától a 14 tagővodátmagában foglaló Napľaforgó Egyesített ovoda ténntaľtásával tegyen eleget. az alé,Ď| iak szerint:
2015.08.01-től
Ielenlee
csopoľt max. gyeľmek csopoľt max. gyeľmek
(fő)
(fr)
Napraforeó Eeyesített ovoda
4
100
4
tfD
4
Napraforgó Egyesített ovoda
8
180
100
1
Gverek-Virás Tasóvodáia
4
Napraforgó Egyesített ovoda
100
2
Tesz-Vesz Tagóvodája (korábbi
Gyerek-Virág ovoda te|ephe|ye)
a
J

4
5

6
7

I
9
10

1t

t2
13

Napraforgó Egyesített ovoda

5

100

5

129

4

lt5

4

lil

4

90

4

88

4

80

4

74

4

90

4

87

5

120

5

128

5

125

5

126

4

115

5

r27

7

190

4

r04

J

72

Kincskereső Tasóvodáia

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Váľunk Rád Tasóvodáia

Napľafoľgó Egyesített ovoda
NapsugĺíľTasóvodáia

Napraforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tasóvodáia
Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszinvirás Tasóvoda
Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

Napľaforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tasóvodáia
Napraforgó Egyesített ovoda
Pitvoans Tasóvodáia

Napraforgó Egyesített ovoda
Sziváľvány Tasóvodáia

Napraforgó Egyesített ovoda

Csodasziget Tagóvodája (korábbi
Szivá rvá nv óvoda te|ephe|ve)

Napraforgó Egyesített ovoda

6

143

6

t44

6

144

6

r44

67

| 654

Szźaszor szép Taeóvodái a

Napľaforgó Egyesített ovoda
Katica Tasóvodáia
osszesen (székhelyintézményés tagI4

intézménvek):

66

l

592

2

Javasoljuk, hogy az ővođtkszékhely- és tagóvodaként is taľtsák meg egyedi elnevezéseiket,
sajátos arculatukat
A Gyerek-Virág és a Szivaľvány ovoda telephelyein működő óvodai csoportok tagóvodaként
tĺiľténőkiválása miatt, az a|ka|mazotti közĺisségek és a szĹilők véleménye alapjanjavasoljuk,
hogy a 1082 Budapest, Baľoss utca9|-93. szźtm alatti tagóvoda a Tęsz-Vesz egyedi elnevezést, a 1083 Budapest, Tĺimő utca38la szám alatti tagóvoda pedig a Csodasziget egyedi elnevezést kapja. A Pitypang Napkĺizi otthonos ovodában a jelenlegi és a vĺĺľhatóanmagas
gyeľmeklétszźlmratekintettel, a nevelőtestĹileti és szĹilői kezdeményezés figyelembe vételével
inđokolta tomaszoba átmeneti óvodai csoporttá a|akítźsa, így keľületi szinten cjsszesen 67
óvodai csopoľt mfüĺidtetéséretesztink javaslatot 1654 fó maximális gyermeklétszámma|, a
jelenlegi 66 óvodai csopoľt és 1592 fő maximális gyermek|étszźtm helyett. A tervek szerint a
Pitypang Napközi otthonos ovoda egyik játszóudvaĺán 6 óvodai gyeľmekcsopoľt befogadására alkalmas új épület keriil kialakításra, melynek átadásáig a gyeľmekek színvonalas mozgásfej lesztése a csoportszobfüban és az ővodaj átszóudvarrĺn biztosítható.

Az egyesített óvoda pedagógiai pľogramja és hĺzirendj e az ővodźkjelenlegi kĺizös vonasait

általanos érvénnyel,a sajátosságaikat pedig székhely-, illetve tagóvodai szinten fogja taľtalĺĺlqzni éą qz t\1 intézmőnlr
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nevelőtesttilet fogadja el az egyesített óvoda 20|5120|6. nevelési évre szóló munkatervét is.

Az |3 óvoda

megsziintető okiratát az előterjesztés |-I3. szźlrĺílmelléklete, a2015. augusztus
|. napjéxa| létre jövő egyesített óvoda alapitő okiratát a 14. szźtmúmelléklęt tarta|mazza. Az
egyesített óvoda SZMSZ-e a képviselő-testület 201-5.júniusi üléséľekerül előterjesztésre.

A feladatellátás alakulása az óvođák átalakÍtása soľán:
Magasabb vezetíSk
A 13 óvodában jelenleg 28 fo lát el magasabb vezetoi feladatot, |3 intézményvezető és 15
intézményvezető-helyettes. A Képviselő-testĹilet 30912013. (VII.17.) sz.hatźlrozatában taľtós
iinként váIla|t fęladatként 2 inténnényvezető-helyettesi munkaköľt biztosított a telephellyel is
ľendelkező Szivarvźny- és a Gyerek-Virág óvodában. Az áta|akitást követően a jogszabályi
rendelkezések alapjan a létľejtitt intézményben összesen 18 álláshely keľĹil kialakítĺísraamagasabb vezetói feladatok e||éiásőra: I intézményvezető,3 intézményvezetłí-helyettes,14 taginténnény-vezetó. Javasoljuk, hogy a fenntartó a tĺirvényielőírĺĺstóleltérően, engedéIyezzen
kevesębb kötelező őraszźlmot a3 intézményvezető-helyettes, |4 tagintézmény-vezeto részére.
Az intézsrlényvezető-helyettesek és az 5-6 csoportos tagóvodak tagintézmény-vezetői esetében a 24 fualhét helyett |4 őralhét, a 3.4 csoportos tagóvodák esetében a 24 őralhét helyett,
15 őralhét kötelező óvodai foglalkozás engedé|yezésétjavasoljuk (az egyesített intézmény
vezetője 6 őra/hét kötelező óvodai fog|alkozást taľt). Az óvodai éIet zavartalan működése éľdekében javasolt, hogy a magasabb vezetők a kotelező óvodai foglalkozásaikat óvodai csopoľtban, illetve fe|zźtrkőnató vagy tehetséggondoző fog|alkozások keretében használhassfü
fe|. Az intézményvezető-helyettesek, tagintézméĺy-vezetók tekintetében augusztus 01. napjátőI az egyesített óvoda vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az óvodĺĺk zavarta|an múkcĺdéseérdekében, a Kjt. előírásait figyelembe véve javasolt a tagintézmény-vezetok 2015.
december 31. napjáig ttiľténő megbizása a szervezési feladatok ellátásáĺa. Javasolt, hogy a
jelenlegi Napraforgó Napköziotthonos ovoda óvodavezetője, Gyurkovics Miklósné, aki jelenlegaz óvodavezetők munkaközösségénekvezetoje20|5. auguszfus 01. napjától intézményvezető -hely ettesi feladatokat las son el.

Az egyesített óvoda intéz-ĺnényvezetoibeosztásárapá|yźzatkiírása szfüséges, me|y az előterjesztés 17. szźlrĺńmellékletétképezi. Apźllyźaatifelhívásban javasolt szeľepeltetil azt a fenntaľtói elviĺľiíst,hogy a benyujtandő páIyćuatban jelenjen meg a keľület jellegéhez igazodő
szakmai vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés.Apá|yázat e|bíráiźlsáůlozkikell kérni a véleményezéstejogosultak (nevelőtestĹilet, alkalmazotti közĺisség,sztilői szetvezet, roma nemzetiségi önkoľmanyzat)

vé|eményét.

3

A11áshelyek

Aziĺtézményiátalakitásoknem jámakIétszám|eépítéssel.

Az egyesített óvoda álláshelyeinek szĺĺmát(pedagógus, nevelő munkát segítő) a 20|5/2016.

nevelési évre szóló óvodai beiratkozásokat (2015. május 4-8. ktizött) követően, az indíthatő
óvodai csopoľtok szěmźnak és létszámának fenntartói meghatarozćsźpal egyidejrĺleg szfüséges meghatźltozni, ekkor kerül sor a Jőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsődék álláshelyeinek meghatźrozésétrais.
d) bölcsődék átalakítása

A gyermekjóléti szolgáltatasok és ellátasok kĺiľekeľiileti <inkormányzati hatáskĺjľ, mely fela-

a 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. szźlm a|atti székhelyen és további hat telephelyen mÍík<ĺdő Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (JEB) |átja eL. A bölcsődei feladatellátĺásban részt
vesz még a Katica Bölcsőde és Tagóvoda (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) is, mely jelenleg
többcélú intézmény. Azintézményĺinálló szewezeti és szakmai egységekéntmfüödő bölcsődei részlegénekellátasi terĹilete megegyezik a JEB ellátási területével. Szakmailag az egységesítéstszem előtt tartva indokolt, hogy az óvodfü átalakitźsa soľĺĺn,a bölcsődei részleg JEBdatot
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részlegének_ beolvadással töľténő áta|akjtasa is javasolt 2015. augusztus 1. napjával, melynek eredményeképpen a btilcsődei részleg a jelenlegi helyén (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.),
mint telephelyen mfüödik tovább, a JózsefuĺíľosiEgyesített Bölcsőde tagintézményeként,így
a keľületben külön vźiasztźsrakeľiil a b<ilcsődei és az óvodai feladatellátas. A Józsefuarosi
Egyesített Biilcsődék módosító okiľatat és egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okjratát az
előterj e szt é s 1 5 - 1 6. szźllnímel l ékl ete tarta|mazza.
e) Józsefu

ĺáľo si

Intézményműkö dtető Központ áta|akitása

A Képviselő-testiilet I03l20I5. (N.16) szćmlűhatźrozatában kifejezte azoĺ szźnďékát, hogy a
JIK áltď végzett műszaki (kaľbantartói) mfüödtetői, ijzemeltetői feladatokat 20|5.junius 15.
napjától a Kisfalu Kft. útjan lássa el.

Az Önkormáĺyzat2013. május

15. napján hasznźůati megállapodást kötött

a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központtal, melyben ľĺigzítésrekertiltek, hogy az onkormźnyzat a JIK-en
keresztiil lźtja e| a mfüödtetői feladatait. Javasolt, hogy a JIK által végzett mtĺszaki (karbantaľtóĐ mfüödtetői, üzemeltetői feladatokat2}|5.június 15. napjától a Kisfalu Kft. lássa el. A

JIKáltalvégzettfeladatokktilön<isenazalźlbbiak:

a)

KLIK

részérehaszná|atba adott, általános iskolfü
elhelyezését szolgáló ingatlanok vonatkozás ában az alábbi feladatok:
Gondoskodik az ingat|an rendeltetésénękmegfelelő, a hatályos köznevelési, tíJzvéđe|mi,
munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő iizemeltetéséľől, karbantaľtásárő|, ezenbelül kĺilĺjnĺisenaz alábbi feladatok elláĺísáľól:
- az ingatlan takarítasa,
- azingat|anhoz (pl. játszóudvaÍ, spoľtudvaľ, stb.) tartoző z<ildterĹiletek fenntaÍtása, karbantaľtása, gondozása,
- poľtaszolgálattizemeltetése,
- épĹiletkaľbantaľtási feladatok el|źúása,
- rovar és káľtevő mentesítés,
- gépészetikaľbantaľtás,
- kéményellenőrzés,
. kĺizműszo|géůtatásokintézményeken belüli zavarta|anságanak biztosítása és azuzemzav at elháľítás, köťuzęmi szźm|źl<fizetése,
- tiimédelmi feladatok ellátĺísa: tlzo|tő készülékękellenőľzése, szabványossági felülvizsgá|at és mérés,tílzje|ző rendszer mfücidtetése, karbantartása' és egyéb kötelező
előírások szerinti feladatok biaosítása.

Az onkormźnyzattulajdonában

źi|ó, a

b)

.
-

Losonci Téri Altalános Iskolában (VIII. Bp., Losonci téľ1.) esetében a tanuszoda működésének biztosítása, mely magábarl foglalja a karbantaľtást és az uzemzavar e|hárítast is,

Vajda Péter Ének-zenei Áltatanos és Spoľtiskola (VIII. Bp., Vajda P. u. 25-3l.) Sportsátor mfüödésének binositása' mely magábarl foglalja a kaĺbantaľtást és azijzemzavat
elháľítást is,
szabad kapacitások hasmosítasa.

Az óvodák tekintetében az a|ábbi iizemeltetési, mfüödtetési tevékenységeket |átja eI:
az iĺgat|anhoz tartoző zöldteruletek (pl. játszouďvar, stb.) fenntaľtása, kaľbantartása,
gonďozása

az iĺtézményekzavarta|an mfüodéséhez sztikséges épület-, berendezés és eszkĺizĺik
karbantaľtási feladatainak ellátása"
kĺizmiĺszolgáItatások intézményekenbelüli zavartalanságtnak biztosítása és az uzemzavar elhárítás,
hulladékkezelés'
tÍlnłéďelmifeladatok ellátasa: t,lzo|tő késztilékek ellenőrzése, szabvźtnyossági feltilvizsgáIat és mérés,tílzje|zo rendszeľ mfüödtetése, kaľbantaľtása, és egyéb kötelező
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ľovÍtľés kártevő mentesítés,
gépészetikarbantaľtás,

kéményellenőrzés.

A Kisfalu Kft. épület iizemeltetési, karbantaľtási, felújítási feladatokat az iskolfü állami fenntartasba kerülése előtt is végeńe a kĺiznevelésiintézményekvonatkozźsźtban,ezért javaso|t,
hogy az iskolák, óvodak éptileteinélfelmerĹilő karbantartási, tizemeltetési, felújítási feladatot
is ezen Tĺĺľsaságlássa el.

A döntés éľtelmébena JIK fenti feladatai átadźsrakeľülnek és feladatait a Kisfalu Kft. látja el
zD|s.junius 15. naptól. A JIK, mint költségvetési szeľv fentebb felsorolt feladatainakźLtadá-

és gazdasági vezeto Észétó|előkészítésifeladatokľa van szfüség, mint pélđźĺľ;,|
az źúaiźsrakeľiilő eszközök le|tźlrozźsa,a věůIa\t kcitelezettségek időaľĺányos pénzügyi
teljesítése.A20|5.június 15-tő1 ttirténó közfeladatok ellát.ísának szerződéses formájára, iIletve keretére vonatkozó előteľjesztés a Képviselő-testiilet június havi ülésérekészĹil el.
sćůloz az igazgatő

A JIK

egyes feladatainak átadása során az átadással érintett feladatot eIIźtő, a kĺiltségvetési
szervnél alkalmazott kijza|ka|mazottak jogviszonya is módosul. A JIK źta|akitása soriín a
költségvetési szervnél alkalmazott koza|ka|mazottak jogviszonya is módosul. A JIK engedéIyezett|étszźtma |57 fő, a fe|adatátadással éľintettálláshelyek szźlma 106,5, mely 113 dolgozőtje|eĺt..
közalkalmazottak jogállasríĺól szóló |992. évi Xxxn. töľvény (a továbbiakban Kjt.)
25 l A.$-arendelkezik az,Úĺ. munkáltatói jogutódlásról:
,(I) Ha ą munlrgltątó személye azért vóltozik meg, mert az alapító vagl a munkáltątó dôntése
alapjón a munlrnltató egésze vag/ egl része (szervezeti egłsége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagl feladat- és hatóskłrének meghatórozott csoportja) az Mt. hatálya aló tartozó
munkáltató számára kerül átadásra, a munhźltató átadĺźsra lrerülő szervezete vagł tevékenysége keretébenfoglalkoztatott közallrnlmazott kÓzallrnlmazotti jogviszonya az ótadós időpontjóban megszűnik.
(2) Az átadó és az átvevő munlroltató leglresőbb az átądást megelőzően harminc nappal korábban löteles tójékoztatni a kĺjzallrnlmazottat, a munlraltatónál képviselettel rendelkező szakSzervezetet és a lĺÓzalknlmazotti tanácsot (lüzalknlmazotti kepviselőt) az átadds
a) időpontjáról,
b) olaźról és
c) kôzalkalmazottalat érintő jogi, gazdasági és szociólis lôvetkezményeiről,

A

továbbá ktjteles a szalrszervezetteĺ és a kazalkalmazotti tanaccsal (kazalkalmazotti képviselővel) konzultdciót kezdeményezni a kĺ;zalkalmazottaknt érintő tervbe vett egłébintézkedésekről. A konzultóciónak ki kell terjednie ąz intézkedések elveire, a hótrányos ktjvetkpzmények
a következmények enyhítésétcélzó eszktjzĺjlĺre.
elkerülésének módjóra, eszk()zére, tovĺźbbĺź
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tójékoztatással egłidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató lrôteles írásban tójélĺoztatni a kazalkalmazottat arról, hog,l az átadást kôvetően a kjzallralmazott foglalkoztatósót az ánevő biztosítja. A tójékoztatósnak tartalmaznia kBll a további foglallroztatóst biztosító munknszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. $ rendellrezéseire figłelemmel kell megtenni. A tájélaztatásnak tartalmaznia kell
kovetően a
azoknt a kötelezettségeket is, amelyelcrlek a kÓzalkalmazott a jogviszony létesítését
j o gv i s z o ny a fe nnt ar t ás a érde ké b en kĺ; t e l e s e l e ge t t e nni.,,
Fentiek éľtelmébena JIK igazgatőja, mint az átadő szew vezetője és a Kisfalu Kft. tigyvezetője, mint az átvevo szew vezetóje 2015. június 14. napjźt mege|őző legalább 30 nappal tájékoztatni köteles a közalkalmazottakat a Kjt. 25lA. $ (2) bekezdésében meghatétrozott adatokról.

A Kjt. 25lB.

$ (2)bekezdés rendelkez7k az źtťvevő munkáltatónál megállapított munkabér sza,,Ha
bályairól:
az ánevő munkáltatónól munlraviszony létestłl, a munlrnszerződés alapján a
kĺjzallralmazott munlrabére (alapbérének, bérpótlékainak és eg,téb bérelemeinek egłüttes Ószszege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és
a jogszabóly, valamint kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak egłüttes összege,
kivéve, ha valamely lúzallralmazotti illetménypótlék megállapításának alapjóul szolgáló körülmény a munlrnszerződés megk)tését lôvetően már nem áll fenn. Az alapbérbe a kozalkalmazotti illetménypótlékak beépíthetőek.,,',

A JIK igazgatőjźnaktajékoztatása szerint az

intézményjelenleg 33 (24 takaľítófő, 4 kaľbantartó,5 konyhai kisegítő) státusszal ľendelkezik kĺizfoglalkoztatottat a|ka|mazźsára20|5. augusztus 3l-ig - 6 hónapra terjedő időszakra - közfoglalkoztatási szerzodés keretében. Javasoljuk, hogy a JIK 20|5.június 14. napi hatáIlyal kezdeményezze ahatősági szerződés megsztintetését,mellyel egy időben szfüséges a k<izfoglalkoztatotti szerződések megsztintetése. Buda.
pest FővĺĺľosVIII. keľület Kormanyhivata|a Munkaügyi Kiľendeltség tájékoztatása szennt a
felszabadu|ő tźmogatźtsitisszeg terhére a Kisfalu Kft. közfoglalkoztatóként kéľelmet nyrijthat
be a közfoglalkoztatottakz}ls.junius 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakra töľténő továbbfoglalkozatásáĺa.

A JIK fenti feladatok mellett

ktilĺin megállapodás a|apján - az óvodźů<pénzigyigazdasźryi tevékenységét,és aközétkeztetéssel kapcsolatos. feladatokat az iskolák és óvodfü
tekintetébęn. A költségvetési szerv áta|akításautźn azintézmény engedé|yezett álláshelyeinek
,,A
gazdasógi szervezet feladatait, ha a
szźlma 51 maľad. Az Ął,ht. 10. $ (aa) bekezdés szerint:
k;ltségvetésiszerv éves átlagos statisztikai állomónyi létszáma a l00 főt nem éri el, ąz irányító szerv, az áIlamháztartás onkormányzati alrendszerében az önlrormónyzati hivatal vagl - az
irányító szerv dt)ntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más kĺ;ltségvetési
szerv látja el.,,. A JIK az Áht. fentebb hivatkozott rendelkezésének nem felel ffiog, - az éves
átlagos statisztikai állomĺĺnyi\étszźlma kevesebb, mint 100 fo, igy a gazdasági szervezet fe|adatait más költsógvetési szerv tltjźn kellene ellátni. EzáIta| a gazdasźryi szervezet és a tényle.
ges önkoľmźnyzati feladatot ellátó szewezet elkĹilöniilne egymástól. Ennek kiküszöbĺilése
érdekében javasolt feladattal egyutt egy másik szervezeti foľmában ellátni a feladatot.
e||átja még -

A Józsefuláľosi Szociális Szolgáltató
külön megállapodás útján el|eltja

a

JSzSzGyK.)
péĺuugyi_gazdasági
Bölcsődék
Jőzsefvátosi Egyesített

és Gyeľmekjóléti Központ (a továbbiakban:

feladatait.

Fentiek a|apjánjavasolt, hogy a JIK által 20|5.június 15-től ellátott feladatok keľĺiljenek át a
JSzSzGyK-hozZ}IS. augusztus I. napjátő|' ezźita| a JIK jogutódlással megsztintetésre keľülne. A JIK megszĹintetéséhez az igazgatő és gazdasági vezető ńszérő| előkészítésifeladatokĺa
van szfüség, mint például teljes kĺirű eszközök és foľrások |e|tározása, a vá||a|t kötelezettsé.
gek időarĺínyos pénzügyi teljesítése,valamint a fog|a|koztatottak tźtjékonatása. Fentiek értel6

mében a megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumok, költségigények a képviselő-testtilet
20l 5.júniusi üléséľekerül előkészítésre.

Fenti előterjesztéssel érintett óvoda, bölcsőde źta|akítás,valamint a JIK megszĹintetése kapcsán felmerülő munkaügyi eljaľás során a Kjt. a Mt. szabá|yait rendeli a|ka|mazni. Az Mt.
szabźiyai szeľint a fennálló munkaviszonyból szźtrmaző jogok és kö'tęlezettségek az átađőrő|
az átvevő munkáltatóra szá||nak źú,a fog|a|koztatottakat az éltszěilást megelőzoen |5 nappal
tajékoztatnike|| az źńszáIlás időpontjaról, okáról, kĺjvetkezményeiről. A munkavállaló kérheti
a munkaviszonyának fęlmentéssel t<irténő megsziintetését, amennyiben a vá|tozás miatt a rá"
irĺányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozésakövetkeztében a munkaviszony
fenntaľtása szźlmára aľlínytalansérelemmel jáma vagy lehetetlęnné vá|na, ezt a jogźtt a változrís időpontját kĺivető 30 napon beltil gyakoľolhatja.
Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok és tényállás alapjĺĺnjavaslatot tesziink arra, hogy a
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺáĺosi onkoľmźnyzat ahatáĺozati javaslatban foglaltak
szeľint, hozza meg dĺintéséta kö'znevelési intézmények(óvodrík) és a gyeľmekjóléti intézmények (bĺilcsődék) 20|5. augusztus l. napjával töľténő éLtalakítása,továbbáaJőzsefvźrosi Intézménymúködtętő Kĺĺzpont2015. június 15. és augusztus 01. napjával töľténő źúa|akitása
tigyében.
II. A beterjesztés indoka
A köznevelési intézményekľevonatkozó jogszabályi hatáľidők, valamint

a

JIK

áta|akításźůloz

sztikséges döntések meghozatala miatt szfüséges, hogy a Képviselő-testiilet az intézmények
źLta|akitásźLra vonatkozó döntését a 20 | 5 . máj us l 4 -i iilé sén me ghozza.

III. A dtintés célja' pénzĺiryĺhatása
A döntés céIja az előterj e sztés szeľinti intézményekáta|akítása.
Az óvodavezető, a harom óvodavezető-helyettes, a |4 tagóvoda-vezetó, valamint l tagbölcsőďe-vezető béľénekés vezetői pótlékłának összege az Önkormźnyzat 2015. évi költségvetésében bizosított. Az egyesített óvoda és két tagővodája (Tesz-Vesz, Csodasziget) esetében a
megfelelő infrasľukturák (vezetői irodfü, óvodatitkári irodák, intemet) kialakítasa, azirodai
berendezések (bútoľok, szźtmítógépek)biztositása, a Pitypang tagóvoda új csoportszobźĄanak
kialakítasa és berendezése, továbbá az ifioman léhejĺittintézményés a tagintézmények esetében a címtáblák, bé|yegzőkkészítéseköltségvetési fedezetet igényel, melynek tisszege felmérés alapjan keľül meghatźrozásra és a szfüséges fedezetľe vonatkoző javas|at a2015.juniusi
képviselő-testiileti ülésre kerül beteľjesztésre,valamint az előterjesztésben szereplő áta|akitźłsokkal kapcsolatos fedezetľe vonatkozó javaslattal egyĹitt.

IV. Jogszabályi kiirnyezet
Jelen előterjesztés az á|lanhźnaľÉsľólsző|ó 20|1. évi CxCv. ttiľvény,nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. töľvény, Magyarorszźryhe|yi <inkoľmányzatairő| szőIő 20|1. évi
CL)ooilX. tĺĺrvény,a nevelésĹokÍatĺísiintézmények mfüödéséről és a kömevelési intézmények névhasznáiatfuő| sző|ő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a közalkalmazottak jogźi|ásaľól szóló |992. évi )o(xIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 20|2. évi I. tcĺľvény,
a pedagógusok előmeneteli rendszer&ol és a kĺĺzalka|mazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi
)ooilI. törvény köznevelési intézményekben ttiľténő végľehajtasáról szóló 326120|3.
(VIII'30.) Koľm. ľendelet, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgźt|tatők, intézmények és hźiőzatok hatósági nyilvĺíntartásráĺól és ellenőrzéséről szőIő 36912013. 6..24.)
Korm. rendelet, a személyes gondoskodast nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mfüĺidésfü feltételeiről szóló |5l|998.
(IV.30.) NM rendeletben foglaltakon alapul.
Kéľemaza|źtbbihatźnozatijavaslatelfogadását.

Hl,rÁnozl'Tl JAvASLAT
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
a fenrfiartásában műkĺidő :

1.1)
a)

b)
c)
d)
e)
Đ

s)
h)
Đ

i)
k)
t\
t)

Gyerek-Virág Napkcizi otthonos Övodát lszé|<he|y:1082 Bp' Baross u 1l1/b, telephely: 1082 Bp. Baross u,.9I-93./,
a Kincskereső Napkĺlzi otthonos óvodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,
a Várunk Rád Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Csobancu.5.l,
Napsugaľ Napközi otthonos Ővodát /1086 Bp. Dankó l. 3|.l,
a Koszoru Napkĺizi otthonos Ővodát /1086 Bp. Koszoru u. |4-|6.l,
Hétszínvirág Napközi otthonos óvodát /l08l Bp. Kun u.3.l,
MesepalotaNapkĺizi otthonos óvodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-|5.ĺ,
ľÁ-ľI-raNapközi otthonos ovođát/1086 Bp. Rakóczi ilt |5 ./ ,
Pitypang Napközi otthonos óvodát l I o87 Bp. Szźuados,6t | 4. l,
Szivárvĺány Ńapközi otthonos ovodát /székhely: 1083 Bp. Szigony u. 18., telephely:
1083 Bp. Tömő u.38lN,
Szźzszorszép Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Szílzu.2./,
NTąnrąfnĺłÁltTonlĺÄzi
ŕ)fthnnnc ŕ].,,n,7Ą+ t1n9.Á, Rn Tnlnni T.ains n 7-9 /
l t gľl 4lvr
ěv

azźl|anhźztaľtásrólsző|ő20|1. évi CXCV. tĺirvény11. $ (3) bekezdése alapjźn - tekintettel anemzeti köznevelésről sző|ő 20|1. évi CXC. tĺiľvény84. $ (7) bekezdés b) pont ba)
alpontjara - 20|5. augusztus 1. napjával, egyesítéssel (tisszeolvadással) töľténő átalakítas.
sa| átszervezi.

|.2) A

Katica Bolcsőde és Napkozi otthonos ovodát (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péteľ
u. 37.) az Aht. 11. $ (3b) bekezdés b) pontja alapján _ beolvadlísos különválással megsziinteti, oly módon, hogy a megsziĺnő Katica Bölcsőde és Napk<izi otthonos ovodával
óvodai jogviszonyban á]1ó gyermekek nevelését-oktatását2015. augusztus 1. napjától a
jogutod Budapest Főviáľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzatNapraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája fogia ellátni, a Katica Bĺjlcsőde és Napkĺizi otthonos
ovodával bölcsődei jogviszonyban álló gyermekeket 20|5. auguszľus 1. napjától a JózsefuĺírosiEgyesített Bölcsőđék 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37. szźlm alatti telephelyén tagiĺtézményiformában működő Katica Bölcsőde fogja ellátni.
1.3) Az összeolvadással 2015. augusztus 1. napjával alapított új költségvetési szerv a 13 óvoda egy székhely óvodaként és 14 tagóvodaként míĺkt'dik tovább.
Az új költségvetési szerv székhelye a Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u.7-9.
Az íJj költségvetési szerv elnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Jőzsęfvárosi Önkormźnyzat Napraforgó Egyesített óvoda, ľövidített elnevezés: Napľaforgó Egyesített
óvoda.
A 14 tagóvoda neve, címe:
1. Naprafoľgó Egyesíteft óvoda Gyeľek-Virág Tagővođźlja1082 Budapest, Baross u.
111/b.

2. Napraforgó Egyesíteft óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1082 Budapest, Baľoss u. 91-93.
3. Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.
4. Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.
5. Napraforgó Egyesített ovodaNapsugar Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.
6. Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.
7. Napraforgó Egyesített ovoda HétszínvinĘTagóvodája 1081 Budapest, Kun u. 3.
8. Naprafoľgó Egyesített ołoda Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.
9. Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája 1088 Budapest, Rfüóczi út 15.
10. Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest,Szźuaďos út 14.
11. Naprafoľgó Egyesített ovoda Szivaľvany Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.
12. Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája l083 Budapest, Tĺĺmő u. 38/A.
13. Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodájal086 Budapest, Szuzu.2.
14. Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
I

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: z}Is.július

3 1.

2.) ahatározat l. pontjában foglaltak a|apjźnz}Is.július 3|. napjáva| visszavonja
a) Aissou Erzsébet a Mesepalota Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magasabb

b)

c)
d)

e)

Đ
g)
h)

vezętőimegbizását;
Bukovicsné Nagy Judit a Koszoru Napkĺizi otthonos ovoda vezetésérekapott magasabb vezet ői megbizgsát;
Csabainé Lampert Ágnes a Sztzszorszép Napközi otthonos ovoda vezetésétekapott
magasabb v ezetői megbízását;
dr. Gyurasitsné Puha Ibolya a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magas abb v ezetői megbizását;
Gyurkovics Miklósné a Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magasabb vezető i megbízását;
Husvéth Laura a HétszínvinígNapközi otthonos ovoda vezetésétekapott magasabb

vezetóimegbízásźÍ;
Inotainé Sólyom Éva a Napsuglĺr Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magaaąlrlr rrazafÁivr ruvěvlzsg!'
młalrizÁąÄ+.

Juhász Andrea a VĺĺrunkRád Napkiizi otthonos ovoda vezetésérekapott magasabb
vezetói megbízźsttt;
Kláľa aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magaKakuja
Đ
vezet
ői megbízásźi;
sabb
Matisz Lászlóné Szivaľvany Napkozi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb
vezetoímegbízását;
k) dr. TlĺľnokinéJoó Ildikó TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezet oi megbizását;
Tavaszi Józsefrlé Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda vezetésérekapott magasabb
vezetoimegbízźsát;
m) Vĺĺľađiné
orosz Ágnes a Pitypang Napkĺĺziotthonos óvoda vezetéséľekapott magasabb vezető i me gbízásź./-

j)

l)

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015.július 3 1.
3.) óvodavezetői pa|yazatotjelentet'meg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Naprafoľgó Egyesített ovoda vezetoi állashelyére az e|őte1esztés 17. melléklete
szeľinti taľtďommal.
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 20|5. május 31.

4)taginÍézményvezetőimegbízástad20|5. augusztus 01. _ 2015. december 31. közötti időszakra:
a) Aissou Erzsébet részérea Napľaforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája /1085 Bp.
Somogyi B. u. 9-15.l intézmény szervezési feladatainak ellźtásźna.A besorolas alapjáu|
szolgáló fizetési osnźt|y foiskolai végzettséguMesterpedagógus l 14. ťlzetési fokozat az
a|ábbí I
397 799 Ft
Illetmény
Yezetói pótlék
tagintézményvezetői pótlék _ méĺtékefĺĺiskolaiil- 33 150 Ft
letménvalao 20 Yo-a
Osszesen
Mindösszesen keľekítve

430.949
430.900 Fr

b) Bukovicsné Nagy Judit részérea Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagővodája/1086
Bp. Koszoríu. 14-16.l intézményszervezési feladatainak ellátásźra. A besorolás alapjául
szo|gálő f,rzetési osztáIy egyetemi végzettségiíPedagógus II. / 13. ťlzetésifokozat aza|ábbi illetménnvel:
355 473 Ft
Yezetőí pótlék
tagiĺtézményvezetőípótlék - méľtékeegyetemi 36 459 Ft
illetménvalao 20 %o-a

391932Ft

391.900 Ft
c) Csabainé Lampeľt Agnes tészérea Naprafoľgó Egyesített ovoda Szźľ;szotszépTagóvodája 11086 Bp. Szllz u. 2.l intézmény szervezési fe|adatainak ellrátásźra. A besorolás alapjául
szolgáló fizetési osztźt|y főiskolai végzettségii PedagógusII. l 12. fizetési fokozat aza|ábbi
it
314 925 Ft
Illetménv
Yezetói pótlék
tag,intézményvezetői pótlék _ méľtékefbiskolai il- 33 150 Ft
letménvalao fa %o-a
348 075 Ft
Osszesen
348 100 Ft
Mindösszesen keľekítve

Ibolya részérea Napľafoľgó Egyesített ovoda Gyerek-VirźĺgTagóvodája l|082 Bp. Baross u |||lbl intézmény szervezési feladatainak e||átásźra. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztéĺIyfbiskolai végzettségűPedagógus II. l |2. fizetési foaz alábbi illet
339 788 Ft
Il1etménv

d) dr. Gyurasitsné Puha

Yezetői pótlék
tagintézményvezetoi pótlék _ mértékefőiskolai illetménvalap 20 Yo-a
Osszesen
Mindösszesen kerekítve

e)

33 150 Ft

372938Ft
372900Ft

Husvéth Lalratészéte a Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája /108l Bp.
Kun u. 3.l intézmény szervezési feladatainak ellátásara. A besoľolás alapjául szo|gźiő ťtzeI. l 5. ťlzetési fokozat az a|ábbi i letménnvel:
tési osztálv főiskolai
232 050 Ft
[1letménv
Yezetói pótlék
tagiĺtézményvezetói pótlék _ méľtékefőiskolai il- 33 150 Ft
letményalap 20 %o-a
265 200Ft
Osszesen
265.200 Ft
Mindĺi sszesen kerekítve
Inotainé Sólyom Évańszéręa Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugaľ Tagóvodája l|086
Bp. Dankó u.3I.l intézményszewezési feladatainak e||źtására. A besorolás alapjául szolgáIő fizetési oszttiy főiskolai végzettségiĺPedagógus II. / 15. fizetési fokozat az a|ábbi i|Illetménv
Yezętói pótlék
tagintézményvezetői pótlék
letményalap 20 Yo-a
Osszesen
Mindösszesen kerekítve

339 788 Ft

_ méľtékefoiskolai il- 33

150 Fr

372938Ft
372900Ft
t0

g) Juhász Andľea részérea Napľaforgó Egyesített ovoda Várunk Rád TagóvođźĘai1086 Bp.
Csobánc u.5.l intézményszervezési feladatainak eILátásźlra. A besorolás alapjául szo|gá|ő
ťtzetésiosztźĺ|yfőiskolai végzettségű Mesterpedagógus ĺ 9. fizetési fokozat az a|ábbi 1|I

I1letménv

356 361 Ft

Yezetői pótlék
tagintézméĺyvezetőipótlék _ mértékefőiskolai il-

33 150 Ft

letményalap 20 Yo-a
Osszesen
Mindösszesen kerekítve

389 511 Fr
389 500 Ft

h) Kakuja Klźna részére a Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája lI084 Bp. Tolnai

Lajos ll.7-9.l iĺtézményszervezési feladatainak ellátasara. A besorolás alapjául szolgáló
fizetési osztá|y egyetemi végzettségvMesteľpedagógus l |5. fizetési fokozat az a|ábbí i|letmé
Illetménv
Yezetői pótlék

tagintézményvezetoipótlék
illetménvalap 20 Yo-a

446 620Ft

_

mértékeegyetemi 36 459Ft

Osszesen
Mindö sszesen keľekítve

483 079 Ft
483 100 Ft

Matisz LaszIőné részétea Napraforgó Egyesített ovoda Sziváľvany Tagóvodája /1083 Bp.
Szigony u. 18./ intézsnényszervezési feladatainak ellátź.sźra.A besorolás alapjául szo|gźiő
fizetési osztźiy főiskolai végzettségűMesteľpedagógus l |0. fizetési fokozat az a|źlbbi iIIlletménv
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék _ méľtékefőiskolai illetménvalap 20Yo-a
Osszesen
Mindösszesen kerękítve

i)

364 649 Ft
33.150 Ft
397.799 Ft
397.800 Ft

dr. Tárnokiné Joó ndikó tészérea Naprafoľgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája
/l086 Bp. Rĺĺkóczií]t15.l intézményszervezési feladatainak e||źtásfua. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztá|y főiskolai végzettségiĺPedagógus II. / 15 fizetési fokozat az
alábbi I
339 788 Ft
I11etménv
Yezetói pótlék
tagintézményvezetoi pótlék _ méľtékefôiskolai il- 33 150 Ft
letményalap 20 Yo-a
372938Ft
Osszesen
372900Ft
Mindtisszesen kerekífu e

k) Tavaszi Józsefné részérea Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája l|O89
Bp. Bláthy ottó u. 35.l intézmény szervezési fe|ađatainakellátásźra. A besorolás alapjául
szo|gá|ő fizetési oszt:áLy főiskolai végzettségűPedagógus II. / 15 ťlzetésifokozat az a|ábbi
illetménn
339 788 Ft
Illetménv
Yezetői pótlék
tagiĺtézĺnényvezetőipótlék _ méľtékefőiskolai il. 33 150 Ft
letménvalap 20Yo-a
372938Ft
Osszesen
372900Ft
Mindĺisszesen keľekítve

ll

D

Váľadiné orosz Agnes részérea Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája lI087
Bp. Szźzados út 14./ intézmény szervezési feladatainak e|Iátźsźra.A besorolás alapjául
szolgáIő fizetési osztá|y főiskolai végzettséguPedagógus II. l |3 fizetési fokozat azalábbi

il

Illetménv
Yezetói pótlék
tagintézméĺyvezetói pótlék _ méľtékefóiskolai illetménvalao 20 %o-a
Osszesen
Mindö sszesen kerekítve

323 213 Ft

33 150 Ft
356 363 Ft
356 400 Ft

m) Kassitzky Gábor Gézźnérészére a Napraforgó Egyesített óvođaTesz-Vesz Tagóvodája
11082 Bp. Baross u. 9|-93.l inténnényszervezési feladatainak e||átására. A besoľolás
I
zettséstĺPIĺ14 az alábbi illetménnvel::
ĺzetési
főiskolai
637
Ft
306
Illetménv
33 150 Ft
Yezetői pótlék
tagintézsnényvezetói pótlék _ mértékefőiskolai illetménvalap 20Yo-a
35y Iőĺ ÍT
Osszesen
339 800 Ft
Mind<ĺsszesen kerekítve
n) Schön Ivanné tészére a Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája /1083 Bp.
Tömő u. 38/A intézrnényszewezési feladatainak e||źtásźra.A besorolás alapjául szolgáló
ťrzetésiosztźly foiskolai végzettségu Pedagógus I. I|. fizetési fokozat az alábbí i||et-

l

Illetménv
Yezetői pótlék

28r 774
Ą.
JJ ts0

Osszesen

314 924

Mindö sszesen kerekítve

314 900

tagintézményvezetoípótlék _ méľtékefőiskolai illetményalap 20%o-a

Felelős:

polgármester
Határidő: f0|5. augusztus

l.

óvoda leendő vezetojének, hogy 2015. augusztus 0l.
napjźxa| Gyurkovics Miklósnétbízzamegazóvoda vezetó-he|yettesi feladatainak ellátasával.

5.) javasolja a Napraforgó Egyesített

Felelős:

polgiíľmester

Hatĺíridő: 2015.július 3 l.

u

egyesített óvoda intézményvezetőjénekkivételével a magasabb vezętők kötelező óľaszámát az a|ábbiak szeľint hatźrozzameg:
íntezménwezető-helyettes: | 4 őralhét
|4 őralhét (5-6 csoportos tagóvoda esetén)
tagintézmény-vezető:
|5 őralhét (3-4 csopoľtos tagóvoda esetén)
Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|5. augusztus 1.

6.)

t2

7.) A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Intézményműk<idtető Központ irányitő szerve
úgy dönt, hogy a Józsefuarosi IntézményműktiđtetőKözpont által ellátott alábbi kozfeladatokat 20l5. június 15. naptól a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźůkoďő Kft. útjĺínlźĺtatjae| _
figyelemme| az Aht.3/A. $ (2) bekezdésébenfoglaltakľa, mely szeľint a kĺizfeladatok e|Iátásában źLllamházitďrtáson kívtili szervezet jogszabá|ybarlmeghatźlrozott rendben kĺizremfüödhet

a)

Az onkormźnyzat tulajdonában

KLIK

részérehaszná|atbaadott, általános iskolĺák
elhelyezésétszo|gá|ő ingatlanok vonatkozás étbaĺaz alábbi feladatok:
Gondoskodik az ingatlan rendeltetésénekmegfelelő, a hatályos kĺiznevelési, ttĺzvédelmi,
munkavédelmi és egészségiigyielőírások szeńnt töľténő iiemeltetéséről, karbarftartásárőI, ezeĺbelül különĺĺsen az alábbi fęladatok ellátásĺĺľól:
az ingatlan takarítősa"
az ingat|anhoz (pl' játszóudvar, sportudvaľ, stb.) tartozó z<ildterĹiletek fenntaľtása, karbarltartása, gonđozźsa,
portaszolgálat iizemeltetése,
épületkaľbantartási feladatok ellátasa,
ľovar és kĺíľtęvőmentesítés,
gépészetikaľbantaľtás,
kéményellenőrzés,
közműszo|gźůtatźtsokintézményeken belüli zavarta|anságanak biztosítasa és az iszemzavarelhárítás,kozi,lzemiszám|ákfizetése,
tílzvédelmi feladatok ellátasa: tÍ:zoltő késziilékek ellenőľzése, szabványossági felülvizsgá|at és mérés,títzje|ző ľendszer mfüödtetése, karbantartása, és egyéb kötelező
előíľások szerinti feladatok biztosításą
Losonci Téri Általanos Iskolában (VIII. Bp., Losonci tér 1.) esetében a tanuszoda miĺködésének biztosítása, mely magában foglalja a kaľbantaľtást és aziizemzavar e|hántást is,
Vajda Péter Ének-zeneiÁltalanos és Sportiskola (VIII. Bp., Vajda P.u.25-3|.) Spoľtsátor múkcidésénekbiztosítasą mely magában foglalja a karbantaľtást és aziizemzavar
elháľítast is,
szabadkapacitĺásokhasznosítasa.
á||ó, a

.
b)

-

Az óvodfü tekintetébenaza|ábbi tizemeltetési, mfüödtetési tevékenységeket |étjael:
az ingat|anhoz tartoző zöldteľĹiletek (pl. játszóudvaľ, stb.) fenntartása,karbarftartźsa,

gondozása
az intézsrlényekzavafia|an mfüödéséhez sziikséges épület-, beľendezés és eszk<izök
karbantaľtási feladatainak ellátasa,
közműszolgźtltatźsok intézményeken belüli zavaľtalanságanak biztosítlĺsa és azijzemzavaÍ elhiíľítiís,
hulladékkeze|és,
tllzvédelmi feladatok ellátasa: ttuoItő készĹilékekellenőrzése' szabvźnyossági feliilvizsgá|at és mérés,ttnjeIző rendszer mfüödtetése, karbantaĺttłsa, és egyéb kötelező
előíľások szerinti feladatok biztosítása.
rovar és káľtevő mentesítés,
gépészetikarbantaľtás,
kéményellęnőrzés.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáridő: 20|5. május 1 4.

8.) a

Jőzsefuárosi Intézménymfüödtető Központ engedélyezett álláshelyeinek számát
20|5.június 15. napjától 50,5 állĺáshelybenhatérozza meg (címeken belül: 72|0t címen23,5
fő,72|02 címen 0'72|03 címen 27 f(').
Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: f0| 5.június 1 5.
l3

9.) felkéri a Jőzsefvátosi IntézményműkĺĺdtetőKĺizpont igazgatőjźlt a Kjt-ben

szabá|yozott
munkáltatói értesítésmegtételére2015. május 15. napjáig, egyúttal a felkéri akoza|ka|mazottaktovábbfog|a|koztatźlsiigényeinekfelméréséľe.
Felelős: Józsefulírosi IntézménymfüĺidtetőKcizpont igazgatőja
Hatĺíridő: a Képviselő-testület 20|5.június havi tilése

10.).

ahatźlrozat7.) pontjában foglalt feladatokkal ĺisszefüggésben fennálIő szerződésekbe
szerzódéses jogutódként a Kisfalu Kft. lép be.
Felelős: Józsefuĺáľosi IntézménymfüĺidtetőKĺizpont igazgatőja" Kisfalu Kft. tigyvezetoje
Hatríĺidő:20|5.június l 5.

11.)

felkéri a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ igazgatőjźúaz a|źlbbi intézkedés
megtételére:
a költségvetési szerv által ellátott feladatok e||źttásáĺa kötött szerződésęk átrvhazásétta
a kĺivetkezők szerint: a szerződéses paľtner íľásban töľténő tétjékonaása a feladat ęllátĺísĺĺnak
vátltozźľ;źlrőI,nyi|atkozat kérésea szerzódés, megállapodás 20l5. június 15-ét kĺivetően tĺirté-

a)

nő fenntaľtasaról, valamint a szerződések ź./rrvhźľ;ásźltőiszóió dokumentumok aláírásra tĺĺľténő
előkészítésére' az a|áításhoz sziikséges ügyintézésre.
b) a vagyon átadás-źúvételénękelőkészítéséreés lebonyolításĺĺľa.
c) az eszközök és fonasok tételes teljes köľĺí|e|tźtrozźlsáĺa20|5.június14-i fordulónappal, a leltlíľkiértékeléséľe
és teljességi nyilatkozatta|
és a leltĺĺľozásijegyzőkönyv készítéséľe,
egyutt a|e|táĺozásról késziilt teljes könĺ dokumentació átadásáta át az Önkormĺĺnyzat részére.
Felelős: Józsefuĺáľosi Intézménymiĺködtető Központ ígazgatőja
Hatĺĺľidő:zDts.június 1 4.

|2.) klfejezi azon szźndékźtt,hogy a Józsefuarosi Intézménymfüodtető Központot 20|5. augusztus 01. napjáva| az á|Ianhźztartasrő| sző|ő 2011. évi CXCV törvény 1l. $ (3) bekezdése
a|apján beolvadással egyesíti a JózsefuĺĺĺosiSzociális Szo|gáItatő és Gyeľmekjóléti
Központtal , ezá|ta| a beolvadó kĺiltségvetésiszerv 2015. július 3l . napjan megszúnik és általanos jogutőđjaaJózsefuĺĺľosiSzociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<ĺzpont.
Felelős: polgrĺrmester
Hatlĺľidő: zDls.július 3 l.

Gyerek.Viníg Napközi otthonos ovoda, a Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda, a Vaľunk Rád Napkĺizi otthonos ovoda, a Napsugár Napközi otthonos
óvoda, a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a HétszínvinĺgNapkiizi otthonos ovoda" a Mesepalota Napközi otthonos ovoda, a TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda, a Pitypang Napktizi otthonos ovoda, a SzivźrvźnyNapközi otthonos ovoda, a Százszorszép Napk<izi otthonos óvodą a Napraforgó Napközi otthonos Övoda és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda megszĹintető okiratát az e|őteqesztés l-l3. sz. mellékletébenfoglalt tartalommal,2015. július 3l-i hatállya| jővehagyja.
13.) a fenntaľtásában mfüödő

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźndó: 20|5. május 1 4.
|,4.)

a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefulíľosi onkoľmźnyzat Napraforgó Egyesített

ovoda a|apitő okiratát az előterjesztés |4. sz. mellékletében foglalt tartalommal, a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratat és a módosítassal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjes ztés |5-|6. sz. mellékletében foglalt tartalommal , 2015 . augusztus 1 .
hatállyal jóvźhagyja.
Felelős: polgármester

l4

'?,

Határidő: 2015. május 14.

felkéľia polgáľmesteľt, hogy a képviselő-testiilet 2015.juniusi rendes üléséreterjessze be:
a.) u egyesített óvoda Szervezeti és MűkĺidésiSzabáIyzatźnak,az egyesített óvoda |étrehozásának fedezetére, a 20|512016. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számának és
maximális létsztĺmtullépésénekmeghatĺĺrozásáva| egyidejűleg az egyesített óvoda engedéIy ezett álláshelyeinek meghat źr ozěstra vonatkozó j avaslatot,
b.) a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és MfüĺidésiSzabźiyzatának, Szakmai programjának, valamint engedélyezett álláshelyeinek megllatźrozásara vonatkoző javaslatot,
c.) a Józsefuĺírosi Intézménymfüödtető Kĺizpont 20|5.június 15-i feladatátadással kapcsolatos munkajogi intézkedésekfedezetére és alapító okirat módosításara, valamint feladat el|átásszetződésesf ormájźrąkeretéľevonatkozó javaslatot,
d.) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezetí és Mfüĺidési
Szabályzatának valamint engedélyezett álláshelyeinek meghatźrozásźra vonatkozó javasla15.)

tot,
d.) a hat.ározat

|2) pontjában foglaltak

végtehajtásźthoz szĹikséges személyi, tźtrgyi, pénnlgyi

feltételekľe vonatkozó javaslatot.

T]^t ^ĺ a -.
^1 -!_^
^^L
.ľ eieios
: -poigar.rnester

Hatźĺľlđő
: a képviselő.testĹilet 20

|5.j

uniusi rendes tilése

felkéľiahatźrozat 1.) pontjában foglalt inténnények vezetőit, mint átadó munkáltatót az
Mt-ben szabtiyozoľt munkáltatói értesítésmegtételére a munkáltató személyében bekövetkező váItozástći 201- 5.július 1 5. napjáig.
16.)

Felelős: óvodavezetők
HatÁrldő: 20l s.július 1 5.

|7,)

felkéri intézkedésrę az |.|.)-|.2) pontban foglalt intézményekvezetóit az óvodavezető-helyettesek magasabb vezetői megbízásánakz}Ls,július 3|. napjával töľténő visszavonása
tekintetében.

Felelős: óvodavezetők
Hatźnđő:20I s.július 3 1 .

l8.) felkéri a polgáľmesteĺt az Mt-ben szabźůyozottmunkáltatói éľtesítésmegtételére 20|5.
július 15. napjáig a munkáltató személyébenbękĺĺvetkezovźitozásrő| ahatétrozat |.|.)-I.2)
pontjában foglalt intézmények vezetői tekintetében

Felelős: polgármester
Hataridő: 20I5.jú1ius 1 5.

felkéri a Józsefuaľosi Intézménymiĺk<idtetőKözpont ígazgatőjtú, hogy 2015. június 14.
napjával szĹintesse meg a közfoglalkoztatássa| kapcsolatos munkaszerződéseket, valamint
19.)

Budapest Fővĺáľos VIII. keľiilet Koľmĺínyhivata\aMunkaügyi Kirendeltséggelmegkötött
sági szerzodéseket.

ható-

Felelős : Józsefuarosi tntézménymiĺkcidtető Központ vezetőj e
Határlďő: 20| 5.junius 1 5.
20.) fęlkéľia Kisfalu Kft. Ĺigyvezetőjét. mint foglalkoztatót_2015. évi. közfoglalkoztatásta
vonatkozó kéľelmekbenyújtísríra(33 fő), a munkaügyi központtal a hatósági szerződés és a
munkavállalókkalafogla|koztatásiszeruodésekmegkötésére;

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezetője
l5

Hataľidő: 2015.június 14.

2I.) fe|hata|mazza a polgármesteľt a határo,zatbanmeghatźrozott dokumentumok alźirásfua és
az a|apitő okiľatok tekintetében a Magyaľ Allamkincstiír esetleges hiánypótlási felszólításanak
teljesítéséľeazzal, hogy a hianypótlás teljesítésejelen határozatta| nem lehet ellentétes és az
alapító okiratokat lényegi _ he|yreigazítási kérdésneknem minősülő _ kérdésekbennem módosíthatja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2015. május 31.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti erység: Humanszolgáltatási LJgyosztá|y,Péĺlzťlgyi
Ügyosĺály, Jegyzői Kabinet SzemélyĹigyi Iroda, Józsefulĺrosi Intézménymiĺkodtető Központ,
Kisfalu Kft, Józsefuaľosi Egyesített Bĺĺlcsődékvezetője, óvodavezetők' Józsefuáľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Központ vezetoje.
Budapest, 20|5. május 6.

or-*ą-*Ršł

ttl l,/1
/L\/'
(

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ Ą,

.Ř

Tĺirvényességiellenőrzés
Danada-Rimán Edina
jegyző

Santha Péteľné
alpolgármester

:

aljegyző

t6

1.sz. melléklet

okirat

szźlma: 20| 507

31
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|

Megszüntető okirat
Az

szólĺí201|. évi CXCV. tiirvény 11. s 0) bekezdése alapján a Gye.
rek.Viľág Napközĺ otthonos Ovoda megszĺintető okiratát a ktĺvetkezők szerint adom kĺ:
áůIramhá.ztartásről

1.

m

egneve zése, szé kh elye, tłi rzs kłi nyvi azon osító száma

l.1. A megszűnő
|.2. A
t.3. A
|.4. A

A megszĺinő kiiltségvetésiszeľv

k<ĺltségvetésiszerv megnevezése: Gyerek-Viľág Napkĺizi otthonos ovoda

megsziĺnő költségvetési szerv székhelye: 1082 Budapest, Baľoss utca 11l/B.
megszűnő kĺiltségvetésiszerv töľzskönyvi

azonosító szźuna:679330

megsziĺnő koltségvetési szerv adőszáma: 1692155|-2-42

2.

''l! '

A kiiltségvetésiszeľv megszůintetósének kiiľĺilményei

2.l.

A költségvetési szerv megszűnésénekdátuma:20|5.július 31.
2.2. A k<iltségvetési szerv megszüntetéséről döntést hoző szerv
2.2.|. megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testĹilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

2.3. A

kciltségvetési szerv megszĹintetésének módja: általános jogutódlás, egyesítés ĺisszeolvadás

2.4. A

költségvetési szerv megszĹintetésének oka:
ményben hatékonyabban teljesíthető.

A

közfeladat ellátĺĺsaa jogutód intéz-

megszűnő költségvetési szeľv áItaI e||átott közfeladat jövőbeni ellátasának módja: A
megszűnő Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban álló gyermekek nevelését.okÍatását20|5. augusztus 1. napjától a jogutóđ Budapest Fővĺĺros VIII.
keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatNapľaforgó Egyesített óvoda fogia ellátni, a lO82
Budapest, Baľoss utca 1 ||lB. szám alatti székhely óvodába jźrő gyeľmekeket a Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Napraforgó Egyesített óvoda
Gyeľek-VirágTagővodźtja, a 1082 Budapest, Baross utca9I.93. szám alatti tagóvodába
jaĺó gyeľmekeket a Budapest Fővaľos VIII. keriilet JózsefuĺĺľosionkoľmźnyzatNapľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz T agőv o ď{ia fo gi a ellátni.

2.5. A

f.6. A
megnevezese
I

szeľv
székhelve

Budapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefýtl- 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.
rosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

A költségvetési szeľv megszüntetésével összefüggő átmeneti ľendelke.

3.

zések

3.1.

A kötelezettségvállalás

rendj e

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és méľtéke:
A Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda vezetője rendelkezhet az intézméĺy
alapfeladatai e||ź.ĺrásźúszolgáIő személyi juttatísokkaI és az azok,hoz kapcsolódó
jánllékok és egyéh kŕizterhek e1oirányz,ataiva|, a szakmai anyag és ęszkĺizbęszęrzés elóirźnyzatáxa|, az ővođa 2015. évi költségvetésénekidőaranyos teljesítése
méľtékéig.

3.|.2.
3.2.

A megszűnő költségvetési szeľv általi kötelezettségvźůlalások hatĺíľideje:20|5.
július 31.

A

foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A közalka|mazottak további fo glalkoztatása a j ogutóđ intézményben biztosított.

3.3. A kĺizféladathoz
vaglonelem

me

további hasznźiata..

ódó

gnevezés e

a használat további módja

a jogutód használó megnevezése, székhelye

A

A

vagyon feletti rendelkezésre
a Képviselő-testület
ingatlan-nyi1vántaľtásban
ľendeletekben
által
alkotott
35728l27lNl'58 hľsz. ďatt
felvett 375 mf alapterĹiletĹi, meghatáĺ ozott szabźlyok az
természetben 1082 Bp. Ba- iranvadók
ross u. IIIlb alattta|á|hatő,
a Budapest Fővaros VIII.
keľület Józsefulĺĺosi Önkormźnyzat tulajdonát képező fe|építményesingatlan
hasznźtlata (a ftiggelékben
szeľeplő helyiséglista szerint), a 3s728l11hľsz. ďatt
felvett 1856 m2 alapterületű, a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuĺĺrosi
onkoľmányzat fulajdonát
I

Budapest VIII. kerületi

képezó ingatlan

(udvaľ)
és
35728123lNl hľsz. alatt
felvett 743 m2 alapteľĹilettĺ,
teľmészetben 1082 Bp. Baross u. 9I-93. alatt talźůhaBudapest Főváľos
tó,
VIII. keľiilet Józsefuarosi
onkormányzat fulajdonát
képező felépítményesingatlan (tagóvoda) haszná|ata és 35728/30 hľsz. alatt
felvett 1856 m2 alapterüleťli, Budapest Fővríros
VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat fulajdonát
képező ingatlan (udvar)
hasznéůata.valamint va-

hasznźiata,

a

a

Budapest Főváros VIIL
kerület Józsefuaľosi Önkormźnyzat. Naprafoľgó
Egyesített

ovođa1084

Budapest, Tolnai Lajos u.
7-9.

gyoni értékűjogok, tźrgyí
eszkĺizök (gépek, beľendezések, felszeľelések'j ármiĺvek) használata állóesrkozleltĺĺrszerint.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Rimĺán Edina
iąn,tzA
JvbJLv

dr. Kocsis Máté

polgármester

2.sz. melléklet

okirat szźlrla: 20l

507 3
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Megszüntető okirat
2011. évĺCXCV. tĺiľvény11. $ (7) bekezdése alapján a
Kĺncskereső Napkiizi Otthonos óvoda megsziintető okiratát a ktivetkezők szerĺnt adom
ki:

Az államházĺartásről szóló

m egn

1. A megszíinő ktittségvetésĺszeľv
eve zése, szé kh elye, tii ľzskłinyviazon osító száma

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda

t.2. A

megszűnő költségvetési szeľv székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

1.3. A megsziĺnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:6793t8

I.4. A

megszíĺnő költségvetési szerv adőszźtna: 169f|537-2-42

2.
2.1. A
2.2, A

Akłiltségvetésĺszeľvmegsziintetésénekkłirĺĺlményei

költségvetési szeľv megszűnésénekdátuma:Z0lí.július 31.
költségvetési szerv megszĹintetésérőldĺintésthoző szew

2.2.|. megnevezése: Budapest Fővlíros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testĹilete
f .2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss

2.3. A költségvetési szerv

u.63-67.

megszĹintetésének módja: általános jogutódlás' egyesítéscisszeol-

vadás

2.4. A költségvetési szerv

megszĹintetésénekoka:
ményben hatékonyabban teljesíthető.

A

közfeladat ellátása a jogutód intéz-

ellátásának módja: A
jogviszonyban
álló gyeľmegszíinő Kincskereső Napközi otthonos óvodával óvodai
mekek nevelését-oktatását 20|5. augusztus 1. napjától a jogutód Budapest Fővaros VIII.
keľület Józsefulĺrosi onkormrányzat Napľafoľgó Egyesített ovoda fogja ellátni.

2.5. A megszíĺnő költségvetési szerv

2.6. A

köI

źL|taI e||źLtottközfeladatjövőbeni

szerv
székhelve

meSnevezese
I

3.

1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaT-9.
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkorm źnyzat Napraforgó Egyesített
óvoda

A költségvetési szeľv megszĺintetéséve|iisszefiĺggő átmeneti ľendelke.
zések

3.

l.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.l. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kcitelezettségek köre és mértéke:
A Kincskereső Napkĺizi otthonos ovoda vezetője rendelkezhet az intézmény
alapfeladataí ellźtásźltszo|gáIő személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó
jĺĺľulékok
és egyéb közterhek e|őfuźnyzataival, a szakmai anyag és eszkĺizbesze?
zés e|oirźnyzatáva|, az ővoda 2015. évi kĺiltségvetésénekidőarrĺnyos teljesítése
méľtékéig.

3.|.2.

A

megsziĺnő kĺĺltségvetési
szerv általi kötelezettségvźilalĺások hatáľideje: 20|5.
július 31.

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A kĺjzďkalmazottak
vábbifog|a|koztatasaa jogutődintézménybenbiĺosított.

.3. A közfeladathoz

to-

további hasznźiatz:

vagłonelem me gnevezés e

a használat további módja

A

A

a jogutód használó meqnevezése, székhelye

vagyon feletti ľendelke- Budapest Fővaros VIII.
zésre
a Kénviselő-testület
__-r '_--_keľĹilet Józsefuiíĺosi oningatlan-nyilvantartásban
38599/3 lvsz. alatti 42.0541 által alkotott rendeletekben kormźnyzat, Napľaforgó
Ín2 terülehi osztatlan ve- meghatrĺľozott szabźiyok az Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.
gyes tulajdonú volt Gaľz iľanyadók
Budapest VIII. kerĹileti

ingatlan terĹiletén ta|źůhatő
.|

m' alapteľĹiletrĺingatlanľészen, teľmészetben
94|

1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

a|att ta|á|ható,

1

a Budapest

Fővaľos VIII. keriilet Józsefuiíľosi onkoľmlĺnyzat
tulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznźůata
fiiggelékben szereplő
helyiséglista szerint), valajogok,
mint vagyoni éľtékíĺ

(a

targyi eszközĺik

(gépek,

beľendezések, felszerelések, jĺármrĺvek)hasznéiata
éiIó eszkozleltlír szerint.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Riman Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

3.sz. melléklet

okirat

szźtma: 20

1
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Megszüntető okiľat
Az államháztartásről szóló 20Ll. évĺCXCV. tiiľvény11. $ (7) bekezdése alapján a Yá.
runk Rád Napkiizĺ otthonos ovoda megsziintető okiratát a ktivetkezők szerĺnt adom ki:

ĺ.. A megszűnő kiiltségvetésiszeľv
m egn eYe

l.1. A megszűnő
|.2. A

zése, szé kh elye, tłi ľzs kii nyvi azonosító szá m a

költségvetési szerv megnevezése: VĺírunkRád Napközi otthonos ovoda

megszúnő költségvetési szerv székhelye: 1086 Budapest, Csobánc utca 5.

l.3.

A megszűnő költsógvetési szerv tĺirzskĺinyviazonosító szźlma..67923|
|.4. A megszűnő kĺiltségvetésiszerv adőszáma: |692|427-2-42

2.

A ktiltségvetési szeľv megszüntetésének köľĺilményei

2.|. A költségvetési
2.2. A

k<iltségvetési szeľv megszĹintetéséről döntést hoző szew

2.2.I

f.3.

szerv megszĹinésének dátuma:20|5.július 31.

.

megnevezése : Budapest FővĺĺľosVIII. kerület Józsefuĺĺľosionkoľm ányzat

Kép-

viselő-testiilete

f.2.2. székhelye: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
A kĺiltségvetésiszerv megsztintetésénekmódja: általános jogutódlas' egyesítésösszeolvadás

2.4. A költségvetési szeľv megszĹintetésénekoka: A kozfelađat ellátasa a jogutód intézményben hatékonyabban telj esíthető'

á|ta| e||źttottkozfelađatjövőbeni ellátásanak módja: A
megszűnő várunk Rád Napkiizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban álló gyennekek nevelését-oktatásátf0|5. augusztus l. napjától a jogutód Budapest Fővlíros VIII.
keriilet Józsefuiíĺosi onkoľmĺányzat Napraforgó Egyesített óvoda fogia ellátni.

2.5. A megsziinő kĺiltségvetésiszerv

2.6. A iosutód kö

szerv
székhelve

meP,nevezese
I

Budapest Fővaľos VIII. kęľĹilet JőzseÍýźl- 1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaT-9.
ľosi Önkoľm źnyzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

3.

A költségvetési szeľv megszüntetéséve| iisszeftiggő átmeneti ľendelke.
zések

3.1. A

kcitelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszúnő kĺiltségvetésiszerv által vállalható kötelezettségek köre és méľtéke:
A V{ĺľunk Rád Napközi otthonos óvoda vezetője rendelkezhet az intézmény
alapfeladatai elláté.sát szolgáló személyi juttatasokka| és az azolr<hoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek e|őirźnyzataiva|, a szakmai anyag és ęszközbeszerzés e|őhźnyzatával, az ővoda 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítése
méľtékéig.

3.|.2. A megszúnő költségvetési szeľv általi kötelezettséglĺźůlalások hataľideje: 2015.
július 31.

3.2. A foglalkoztatottakka| kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A koza|ka|mazottak
vábbifog|a|koztatrĺsaa jogutódintézménybenbiztosított.

'3.

I

A közfeladathoz

to-

további haszná|ata:

vaglonelem megnevezés e

a használat további módja

a jogutód hasznóló megnevezése, székhelye

A

A

Budapest Fővĺíros VIII.
keľĹilet Józsefuaľosi on-

Budapest VIII. keľületi

vagyon feletti rendelke-

zéste a Kéoviselő-testiilet

ingatlan-nyi lvántaľtásban
35908 hrsz. alatt felvett 968 által alkotott ľendeletekben
m2 alapterületÍĺ, teľmészet- me gllatźlr ozott szabá|y ok az
ben 1086 Bp. Csobánc u. 5. iranyadók
a|att ta|á|hatő, a Budapest
Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Onkormanyzat
fulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznźiata
ftiggelékben szereplő
helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékújogok,
taľgyi eszközök (gépek,
berendezések, felszerelések, jĺĺľművek)hasznźůata
źil'ő eszkijzleltar szerint.

kormźnyzat, Napraforgó

Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

(a

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Riman Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgĺírmester

4. sz. melléklet

okirat száma:

201 507 3 | lMsz/ 4

Megszüntető okirat
Áz államháztartásről szóló 2011. évi CXCV. tiiruény 11. $ (7) bekezdése alapján a Nap.
sugáľ Napkiizi Otthonos óvoda megszüntető okĺľatát a ktivetkezők szeľint adom ki:

1. A megszíĹnő kö|tségvetési szerv
megneve zése, székh elye, tiiľzskłinyvĺazonosító száma
1.1. A
I.f. A
1.3. A
|.4. A

megsziĺnő kiiltségvetésiszeľv megnevezése: Napsugáľ Napközi otthonos óvoda
megszűnő költségvetési szeľv székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 31.
megszíinő költségvetési szerv tĺirzskönyvi azonosító szźtma:679242
megszúnő költségvetési szerv aďőszźlma: |692|441-2-4f

2.

A költségvetésĺ szeľv megszĺintetésénekktiľülményei

2.|. A költségvetési
2.2. A

szerv megszúnésénekdátuma:2015.július 31.

ktiltségvetési szerv megszĹintetéséről döntést hozó szerv

2.2.|. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuiĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

2.3. A költségvetési szerv

megsztintetésének módja: általanos jogutódlás, egyesítésösszeol-

vadas

2.4. A költségvetési szerv

megszĹintetésénekoka:
ményben hatékonyabban teljesíthető.

A

közfeladat ellátása a jogutód intéz-

źita| e||átott közfeladat jövőbeni ellátasanak módja: A
Napközi
otthonos
ovodával óvodai jogviszonyban álló gyeľmekek
megszúnő Napsugar
nevelését-oktatását 20|5. augusztus l. napjától a jogutód Budapest Fővaros VIII. keľĺilet Józsefuaľosi Önkoľm ányzatNapraforgó Egyesített óvoda fogja ellátni.

2.5. A megszíĺnő kĺiltségvetésiszerv

2.6. A

t

3.

szerv

megnevezese

székhelye

Budapest Főváros Vll|. kerü|et Józsefvárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
óvoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

A költségvetési szeľv megsziintetésévelłisszefliggő átmenetĺ ľendelke.
zések

o

3.1. A

ktĺtelezettségvállalás rendje

3'1'1. A megszúnő költségvetési szerv általvállalható kötelezettségek kĺire és mértéke:
A Napsugar Napkcizi otthonos óvoda vezetoje ľendelkezhęt az inténrlénya|apfeladatai e||átását szo|gźiő személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó járulékok és egyéb kĺizterhek e|óirányzataiva|, a sza|<naí arryag és eszközbeszerzés
e|őirźnyzatéxal,az óvoda 2015. évi költségvetésének időaľĺĺnyosteljesítése mértékéig.

l
l

3.|.2.

3.f. A

A

megszúnő költségvetési szerv általi kötelezettségvá|lalások hatarideje: 2015.
július 31.

foglalkoztatottakka| kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A közalka|mazottak további foglalkoztatása a jogutőđintézményben biaosított.

.3. A közfe|ađathoz

ódó v

vagyone|em megnevezése

további hasznáIata:

a haszná|at további módja

a jogutód haszná|ó megne-

vezése, székhelye

A
i

Budapest Vl||. kerĹiIeti

ngatlan-nyi Ivánta rtásba n

35484 hrsz. alaťt felvett

L

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros V|l|.
+^-+:ia^+
-A--^
^ vA^.,1-^lA
4EJt E o
ĄEPvlJE|tJ-ltJlulEL

pest, Tolnai Lajos u.7-9.

(gépek,

berendezések, fe!szerelések, járművek) használata
á|lóeszközleltár

szerint.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

ken^u^\,t lNvl -

áltaI aIkotott rendeletek- mányzat Napraforgó Egyeben meghatározott szabá- sített ovoda 1084 Buda-

I34t' m2 alapterületű, terIyok az irányadók
mészetben 1086 Bp. Dankó
u. 31. aIatt ta|álható, a Budapest Főváros Vlll. kerület
Józsefuárosi tnkormányzat
tu|ajdonát képező fe|építményes ingatlan használata
(a függe|ékben szerep|ő
helyiséglista szerint), vaIamint vagyoni értékűjogok,

tárgyi eszköztik

|A..^Ą,4-^.;
l-Íit^+
L|lEL
JL'éJE!
Yol L,J|

dr. Kocsis Máté

polgáľmester

5. sz. melléklet

okirat száma: 20|

507 3

|
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Megszüntető okiľat
Az államháztartásrőll szóló 2011. évi CXCV. ttiľvény 11. s (7) bekezdése alapján a KoszoľúNapközĺ otthonos óvoda megszüntető okiratát a kiivetkezők szerint adom ki:

1. A megszĺinő kłiltségvetésiszeľv
m egn eve zése, szé kh elye, tii ľzs könyvi azo n osító száma
1.1. A megszúnő költségvetési szeľv megnevezése: KoszoľúNapkĺĺziotthonos ovoda
I.2. A megszűnő költségvetési szeľv székhelye: 1086 Budapest, Koszoľúutcal4-16.
1.3. A megszűnő kĺiltségvetésiszeľv tĺirzskönyvi azonosító száma..67934I
1.4. A megszĹinő kĺiltségvetésiszerv adőszáma: 16923845-2-42

2.

Aktiltségvetésiszeľvmegsziintetésénekköľůilményeĺ

2.|. A kĺiltségvetésiszerv megszíĺnésénekdátuma:
2.2. A

20|5.jú1ius 31.

költségvetési szerv megszÍintetésérőldöntést hoző szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főviíros VIII. keľület Józsefuaľosi ÖnkoľményzatKépviselő-testtilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

2.3. A

költségvetési szeľv megszĹintetésének módja: általanos jogutódlás' egyesítés összeolvadás

2.4. A kĺiltségvetésiszerv

megsztintetésének oka:
ményben hatékonyabban telj esíthető.

A

közfeladat ellátása a jogutód iĺtéz-

megszűnő költségvetési szerv áIta| ellátott közfeladat jĺivőbeni ellátásának módja: A
megsziĺnő Koszoru Napközi otthonos óvodával óvodai jogviszonyban áIIő gyermekek
nevelését-oktatását 2015. augusztus 1. napjától a jogutód Budapest FővĺĺľosVIII. keľület Józsefuĺírosi Önko rmányzatNapraforgó Egyesített óvoda fogj a ellátni.

2.5. A

2.6. A
megnevezese
L

3.

sZeľv

székheIye

Budapest Főváros Vtl!. kerület Józsefvárosi 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
Önkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

A ki'ltségvetési szeľv megszüntetésével iisszefüggő átmeneti rendelkezések
t^

3.l.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv tĺIta| vá||a|ható kötelezettségek k<jre és méľtéke:
A Koszoru Napközi otthonos óvoda vezetője rendelkezhet az iĺtézményalapfe-

|aďataí eIIźItasźLtszoIgźtlrő személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó jźLnlJékok és egyéb kĺjzterhek előirényzataĺval, a szakmai aÍryag és eszközbeszerzés

e|őitányzatźwa|, az óvoda 2015. évi költségvetésének időaranyos teljesítésemértékéig.

3.l.2. A megszĹĺnő kĺiltségvetésiszerv általi kötelezettségvźilalások hatáľideje: 2015.

3.f. A

július 3l.

foglalkoztatotĺal<kal kapcsolatos munkáltatői intézkedések:A kĺizalkalmazottak további fo g|a|koztatźtsa a j o gutó d intézményben b izto s ított.

3.3. A közfeladathoz

további haszná|ata:

vagyonelem megnevezése

a haszná|at további módja

a jogutód használó megne-

vezése' székheIve

A
l

Budapest V|ll. kerü|eti

ngatian-nyi lvántartásba n

35286 hrsz. alatt felvett

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros Vl||.
+^-+:il^+
^ v:,^,.?-^l<
-,!.--^
l\EPVlsElLt-LEJLtlIEL
UtJl tr cl

által alkotott

rendeIetek-

ben meghatározott szabá-

1008 m2 atapterület ű, ter|yok az irányadók
mészetben 1086 Bp. Koszorú u. L4-L6. alatt ta|álható,
a Budapest Főváros V!|l.

|A-.^A,4-^.z
-łi|^+
lulEL
JLrz')EtvotLrJt

ke-

i\^l,^\.rrrNL,l-

mányzat Napraforgó Egye-

sített ovoda 1084

Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

keri.ilet Józsefvárosi tn-

L

kormányzat tu|ajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata (a függe!ékben szereplő helyiség!ista
szerint), 35270 hrsz. alatt
fe|vett 34t m2 aIapterü|etíí,

természetben 1086

Bp.

Koszorú u. 15. alatt található, a Budapest Főváros V!l|.
kerü|et Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képező ingat|an fi átszóudvar),
valamint vagyoni értékű
jogok, tárgyi eszközĺik (gépek, berendezések, fe|szerelések, járművek) használata állóeszközIeltár szerint.
Budapest, 2015. május ...
Danada-Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté
po1gáľmesteľ

6. sz. melléklet

okiľat száma: 20I
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Megsztintető okiľat
2011. évi CXCV. ttirvény 11. s (7) bekezdése alapján a
HétszínvĺľágNapktĺzĺOtthonos ovoda megszüntető o|<iratät a kiivetkezők szerĺnt adom
ki:

Az államháztartásrőt szóló

1. A megszĺĺnő köttségvetési szeľv
m eg neve zése, székh e|ye, tö ľzs kii nyvi azonosító száma
ll .l.t

ľneoezlinlí ÄvrlDvě
!łÄlfęéo';eféęi
ezen-, ,.negne,lez'ése: HétszínviľásNankłizi C)tthonos ovoda
vv

lÁ\ rrrvóĐawrv

|'.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 3.
t.3. A megszűnő költségvetési szerv tĺirzskönyvi azonosító szźrna:679286
1'.4. A megszúnő költségvetési szerv adőszźlĺna: 1692|496.2-42

2.

A költségvetési szeľv megszĺintetésénekkiiľĺĺlményei

2.I. A költségvetési szerv megszűnésénekdátuma:20|5.július
2.f. A kĺiltségvetésiszerv megsztintetéséről döntést hoző szerv

31.

2.2.|. megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testĹilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
költségvetési szerv megsztintetésének módja: általĺĺnosjogutódlás, egyesítés összeolvadás

2.3. A

2.4. A költségvetési szerv megsziintetésénekoka: A kozfe|ađatellátása a jogutód iĺltézményben hatékonyabban teljesíthető.

2.5. A

megszĹinő kciltségvetési szeľv áIta| el|átottközfelađatjövőbeni

ellátásának módja:

A

megszÍĺnő HétszínvirźryNapközi otthonos ovo&íval óvodai jogviszonyban álló gyermekek nevelését-oktatźsát20|5.augusztus 1. napjától a jogutód Budapest Fővrĺľos VIII.
keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesíteft óvoda fogja ellátni.

f.6. A

L

köl

szeÍ\I

megnevezése

székheIye

Budapest Főváros VlIl. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
óvoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

3. A kiiltségvetésiszeľv megszüntetésével összefiiggő
3.1. A

átmeneti ľendelkezések

kcĺtelezettségvállalas rendje
ta

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv á|talvétlIa|ható kötelezettségek köre és méľtéke:
A Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda vezetője rendęlkezhet az intézmény
alapfeladatai e||átását szo|gáIő személyi juttatásokka| és az azok,hoz kapcsolódó
jaľulékokés egyéb kĺlaerhek előirźnyzataival, a szakmai anyag és eszkĺizbeszerzés előirźnyzatźxa|,az óvoďa 20|5. évi kcĺltségvetésénekidőaranyos teljesítése
méľtékéig.

3.|.2.

A megszíĺnő kĺiltségvetésiszeľv általi kötelezettségvá|lalások
július 31.

hatáľideje:

f0I5.

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A koza|kaImazottak
vábbi

fo g|a|ko ztatás a a j o

3.3. A közfeladathoz

to-

gutód intézményben bizto sított.

lódó v

vagyonelem megnevezése

n további hasznéiata:

a használat további módja

a jogutód használó megne-

vezése, székheIye

A
i

Budapest VlIl. kerületi

ngatlan-nyiIvá nta rtásban

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros VlIl. kezésre a Képvise|ő-testület rület Józsefuárosi onkor-

34756 hrsz. alatt felvett á|ta! aIkotott rende|etek4t2 m2 alapterületű, ter- ben meghatározott szabá-

T

mészetben 1081 Bp. Kun u. |yok az irányadók
3. alatt található, a Budapest Főváros Vlll. kerü|et
Józsefuárosi onkorm ányzat
tulajdonát képező felépítményes ingat!an használata
(a függe|ékben szerepIő
helyiségIista szerint), vaIamint vagyoni értékűjogok,
tárgyi eszközcik (gépek,
berendezések, feIszerelések, járművek) használata
áIlóeszközIeItár szerint.

mányzat Napraforgó Egye-

sített óvoda Lo84 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté

polgármester

7. sz. melléklet

okiľat száma: 20I
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Megszüntętő okiľat
Az államház|.artásról szóló 2011. évi CXCV. Úłirvény 11. $ (7) Irekezüésc alapján a Mesepalota Napktizĺ Otthonos ovoda megszüntető okiratát a kiĺvetkezők szeľint adom ki:

1. A megszÍĺnő költségvetési szeľv

egneve zése, székh elye, ttiľzskłĺnyviazonosító száma

m

1.1. A megszűnő köttségvetési szerv megnevezése: MesepalotaNapközi otthonos ovođa
1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:679f87

I.4. A

megszűnő kciltségvetésiszerv adőszźtrna: 16921513-2-42

2.

Akiiltségvetésiszervmegszĺintetésénekkiiľülményei

2.I.

A költségvetési szerv megszúnésénekdátuma:20|5.július 31.
2.2. A költségvetési szerv megsztintetéséről d<ĺntésthoző szerv
2.2.|. megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testĺilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

2.3. A

ktiltségvetési szerv megszĹintetésének módja: általános jogutóđlas,egyesítés összeolvadás

2.4. A

kĺiltségvetésiszerv megsztintetésének oka:
ményben hatékonyabban telj esíthető.

A

közfeladat ellátása a jogutód intéz-

megszűnő k<iltségvetési szerv á|ta| e|Iátott közfeladat jövőbeni ellátásanak módja: A
megszíinő Mesepalota Napkcizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban ál1ó gyeÍmekęk nevelését-oktatiísát 20|5. augusztus I, napjátő| a jogutóđ Budapest FővĺíľosVIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesített ovoda fogja etlátni.

2.5. A

2.6. A

1

szerv

megnevezese

székheIve

Budapest Főváros VtIl. kerrilet Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

3. A kiiltségvetési szerv megsziintetésévelłisszefĺĺggőátmeneti rendelkezések
3. l

.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.l. A megszűnő költségvetési szerv áIta| vźi|a|ható kötelezettségek kĺjre és mértéke:
A Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda vezetője ľendelkezhet az intézmény
alapfeladataí ellátasźúszolgáló személyi juttatásokka| és az azoLďloz kapcsolódó
jáľulékok és egyéb közteľhek elóirźnyzataival, a szakmai aÍLyag és eszközbeszęÍzés előirźnyzatźxa|,az ővoda20|5. évi költségvetésének időarĺĺnyos teljesítése
méľtékéig.

3.l.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségváilalások haĹĺľideje:20|5.
július 31.

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói iĺtézkedések:A koza|kalmazottak
vábbi foglalkoztatása

3.3. A

aj

ogutód intézményben biztosított.

ódi

kĺjzÍ.eladathoz

to-

vagyone|em megnevezése

további haszná|ata:
a haszná|at további módja

a jogutód haszná|ó megne-

vezése, székhelye

A

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros VIIl. kezésre a Képvise|ő-testü!et rület Józsefuárosi onkorngatIan-nyilvánta rtásba n
36465 hrsz. alatt felvett á|taI alkotott rendeletek- mányzat Napraforgó Egye2976 m2 a|apterůiletű, ter- ben meghatározott szabá- sített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.
mészetben 1085 Bp' So- |yok az irányadók
mogyi Béla u. 9-15. alatt
Budapest

Vlll.

kerü|eti

i

L

található, a Budapest Főváros VlIl. kerü|et Józsefuárosi tn kormányzat tuIajdonát
képező felépítményesingatlanból 966,6 m, 18t7,25
mt f<ildszint; L49,37 mt
pince) használata (a függe!ékben szerep|ő helyiség!ista szerint), valamint vagyoni értékűjogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata ál|óeszkĺizIeltár szerlnt.

Az intézménya fenti felépítményesingatlant a
Somogyi Béla Utcai Ánalanos lsko!áva| (1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) a

fentiek szerint megosztva
használia.
Budapest, 20|5. május ...

Danada.Rimán Edina

dr. Kocsis Máté

jegyző

polgáľmester

8. sz. melléklet

okiľat száma: 20l
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Megsztintető okirat
Az átlamhántartásrőll szóló 20ĺ1. évi CXCV. töľvény 11. s (7) bekezdése alapján a TÁ.
TI.KA Napkiizi otthonos óvoda megszĺintető okiľatát a ktivetkezők szeľint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szeľv

me gn eve zése, székhelye, tłi ľzskii nyvĺ azo n

1.1. A megszűnő költségvetési szerv

osító szá

m

a

TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda
I.2. A megszíĺnő kĺiltségvetésiszeľv székhelye: l088 Budapest, Rákóczi út 15.
1.3. A megszíĺnő kĺiltségvetésiszerv törzskönyvi azonosító száma..508166
I.4. A megszúnő kĺiltségvetésiszerv adőszáma: |5508164-2-42

2.

megnevezése:

A költségvetési szerv megszůintetésénekkiirülményei

2.I.

A költségvetési szeľv megszíínésénekdátuma:20|5.július 31.
2.2. A költségvetési szerv megszĹintetéséľől döntést hoző szew
2.2.t. megnevezése: Budapest FővĺĺľosVIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzatKépviselő-testiilete
2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

2.3. A

költségvetési szerv megszĺintetésénekmódja: általĺĺnosjogutóđlás, egyesítésösszeolvadás

2.4. A költségvetési szerv

megszĹintetésénekoka:
ményben hatékonyabban teIj esíthető.

A

közfeladat e||átása a jogutód intéz-

megszűnő kĺiltségvetésiszerv által ellátott közfeladat jövőbeni ęllátásanak módja: A
megszíĺnő ľ.ł.-rl-ra Napkĺizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban álló gyeÍmekek nevelését-oktatását 2015. augusztus 1. napjától a jogutód Budapest FővĺĺľosVIII.
keriilet Józsefuárosi onkormźnyzatNapraforgó Egyesített ovoda fogja ellátni.

2.5. A

2.6. A

7

3.

köl

szerv

megnevezese

székheIye

Budapest Főváros Vlll. kerĹilet Józsefvárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

A kłittségvetésiszerv megszüntetésével iisszefüggő átmeneti ľendelkezések

14.

3.1.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.l. A megszűnő kĺiltségvetésiszerv áLta| vá|Ia|ható kĺjtelezettségek kclre és méľtéke:
A TÁ-TI - KA Napközi otthono s ovoda v ezetőj e ľendelkezhe t az iĺtézménya|ap feladatai e|Iátását szo|gá|ő személyi juttatasokkal és az azok.hoz kapcsolódó járulékok és egyéb ktiaerhek elóirźnyzataival, a szak'rnai arryag és eszközbeszerzés
e|oirźnyzatáva|, az óvoda 2015. évi költségvetésének időarlínyos teljesítése mértékéig.

3.|.2.

A

megszíĺnő költségvetési szerv általi kötelezettségváIlalások
július 31.

határideje: f0|5.

foglalkoztatottakka| kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A koza|ka|mazottak további foglalkoztatása a j ogut őd intéznényben biztosított.

A

3.3. A közfeladathoz
vagyonelem megnevezése

további hasznźiata:
a használat további módja

a jogutód használó megne-

vezése, székheIye

A
i

Budapest Vl|!. kerüIeti

ngatIan-nyiIvánta rtásban

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros VlIl.
-!^-^ę
Ztr5l

w:,^,,1^^aZ. +^^+:i1^+

^ l\šPv|)EtL,-LEJLutEl
d

|A..^a,Ą.^.z
-:Ż|^+
lutEL
Jt zJElvdtLrJ!

kei\^l,^l-rtil\Lrt-

36545 hrsz. alatt felvett á|tal alkotott rendeIetek- mányzat Napraforgó Egyeben meghatározott szabá- sített ovoda 1084 Buda3!74 m2 alapterü|et ű, terpest, Tolnai Lajos u.7-9.
|yok az irányadók
mészetben 1088 Bp. Rá-

L

kóczi út 15. alatt talá!ható,
az oTP lngat|an Alapkeze!ő
Rt. tulajdonát képező felépítményesingat|anból

t937 m2 etkÜ!önített használatú ingatlanrész hasznáIata (a függelékben szereplő he|yiséglista szerint) + a
hozzátartozó át1árási szol-

galmijog.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Rimĺĺn Edina

dľ. Kocsis Máté

jegyző

po1gáľmester

9. sz. melléklet

okiľat szźtma: 20I
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Megszüntető okirat
Az államháztartásről szóló 201l. évi CXCV. törvény 11. $ (7) bekezdése alapján a Pity.
pang Napkiizi Otthonos óvoda megsziintető okiratát a kiivetkezők szerint adom ki:

m egn

1. A megszĺĺnő ktiltségvetési szeľv
eve zése, székh elye, tti rzskti nyvi azo n osító

szá ma

1.1. A megsziĺnő köttségvetési szerv megĺevezése: Pitypang Napközi otthonos óvoda

I.2. A megsziĺnő költségvetési

szerv székhelye: 1087 Buđapest,Szźaadosút 14.

l.3.

A megszíĺnő költségvetési szerv törzskĺinyvi azonosító szźmla:679329
|.4. A megszĺĺnő költségvetési szerv adőszźtma: |6921544-2-42

2.
2.1. A
2.2. A

A költségvetési szeľv megszĺintetésénekköľĺilményei

költségvetési szerv megszűnésénekdátuma:20|5.július 31.
költségvetési szerv megsziintetéséről d<intést hozó szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testiilete

23.

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

A költségvetési szerv

megszĹintetésénęk módja: általanos jogutódlás, egyesítésösszeol-

vadás

2.4. A

k<iltségvetésiszerv megsziintetésének oka:
ményben hatékonyabban teljesíthető.

2.5. A

A

kĺizfeladat e||átźsa a jogutód intéz-

megszĹĺnő kĺiltségvetésiszerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja:

A

megsziĺnő Pitypang Napközi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban á||ő gyeľmekek
nevelését.oktatását 20|5. augusztus 1. napjától a jogutód Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkorm ányzatNapľaforgó Egyesített óvoda fogja ellátni.

2.6. A

t

szew

megnevezése

székheIye

Budapest Főváros VIll. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

óvoda

3.

A ki'ltségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti ľendelkezések

3.1. A

rendje

kötelezettségvállalás

3.1.1. A megsziĺnő költségvetési szerv áLtal' vá||a|ható ktitelezettségek kĺire és méľtéke:
A Pitypang Napközi otthonos óvoda vezetóje rendelkezhet azintézmény alapfeIadatai e||átźlsźńszolgá|ő személyi juttatlásokkal és az azok.hoz kapcsolódó járulékok és egyéb kĺizterhek e|oirźnyzataivď, a szakmai aÍIyag és eszközbeszęrzés
eloirźnyzatáva|, az óvoda 2015. évi költségvetésének időaľanyos teljesítése mértékéig.

3.|.f. A megsziĺnő költségvetési szerv általi kötelezettségvá|lalasok hatáĺideje: f0I5.
július 31.

3.2. A

foglalkoztatottak<kal kapcsolatos munkáltatői intézkedések: A kĺizalkalmazottak to-

vábbi foglalkoztatása

3.3. A közfeladathoz

a

jogutód intézményben biztosított.
ódó

vagyone|em megnevezése

további hasznźiata:
a használat további módja

a jogutód haszná|ó megne-

vezése' székhelve

A

Budapest

Vlll.

kerületi
ingatla n-nyi Ivá nta rtásban
38877 hrsz. alatt felvett
2583 m2 a|apteri'i|etű, természetben 1087 Bp. Százados út 14' alatt található, a
Budapest Főváros V|l|. kerü!et Józsefuárosi onkormányzat tuIajdonát képező

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros Vl|l.

Iyok az irányadók

pest, Tolnai Lajos u.7-9.

felépítményesingat|an

L

ke-

zésre a Képviselő-testÍilet rü|et Józsefuárosi onkoráltal aIkotott rende!etek- mányzat Napraforgó Egyeben meghatározott szabá- sített óvoda 1084 Buda-

használata (a függelékben
szerep|ő helyiséglista szerint), és a 3888112 hrsz.
alatt fetvett 1287 m2 ataptertiletű, természetben
1087 Bp. Százados Út 8-L2.
alatt talá|ható, a Budapest
Főváros V|ll. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képező ingatlan fiátszóudvar) használata, vajo|amint vagyoni értékíĺ
gok, tárgyi eszközĺik (sépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata áIlóeszk<izle|tár szerint.

Budapest, 2015. május ...

Danada-Rimán Edina

dr. Kocsis Máté

jegyző

po1gáľmester

10. sz. melléklet

okirat száma: 20|
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MegszĹintető okiľat
Az államháztartásről szóló 201l. évi CXCV. töľvény 11. s (7) bekezdése alapján a Szĺ.
váľvány Napkiizi otthonos óvoda megszüntető okiľatát a következők szerint adom ki:

m egn

t'1.

A
|'.2. A
t.3. A
l.4. A

|'. A megszíínő kłiltségvetésiszeľv
eve zése, székh elye, tti ľzskö nyvĺ azon osító

szá ma

megszűnő költségvetési szerv megnevezése: SzivĺáľvĺĺnyNapközi otthonos óvoda
megszÍĺnő költségvetési szerv székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. l8.
megszíĺnő kiiltségvetésiszerv törzskönyvi

azonosító száma:679264

megszĹinő költségvetési szerv adószáma: |692|472-2-42

2.

Akiiltségvetésiszervmegszůintetésénekkłiľülményei

2.|.

A költségvetési szerv megszíĺnésénekdátuma:2}I5.július 31.
2.2. A költségvetési szerv megszĹintetéséről dĺjntésthoző szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Fővlĺros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete
2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

2.3. A

költségvetési szerv megsziintetésének módja: általános jogutóđlás, egyesítésĺisszeolvadás

2.4. A kcĺltségvetésiszeľv megszĹintetésénekoka: A közfeladat ellátása a jogutód intézményben hatékonyabban teljesíthető.
f

.5. A

megszíĺnő kĺiltségvetésiszeľv źital e||atott kĺizfeladat jövőbeni ellátásanak módja: A
megszűnő Szivĺĺľvĺĺny
Napktizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban álló gyeÍme.
kek nevelését-oktatasát 20|5. augusztus |. napjátől' a jogutód Budapest FővĺĺľosVIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzatNaprafoľgó Egyesített ovoda fogja ellátni, a 1083
Budapest, Szigony utca 18. szám alatti székhely ővodába járó gyermekeket a Budapest
Fővaros VIII. kęrület Józsefulírosi onkormźnyzat Napraforgó óvoda Szivĺárvany Tagővodźtja, a 1083 Budapest, Tömő u. 38/A szźlm a|atti tagővodábajaró gyeľmekeket a
Budapest FővĺíľosVIII. keľiilet Józsefuaĺosi onkormanyzat Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája fogia ellátni.

2.6. A

I

szerv

megnevezese

székhelve

Budapest Fővaros VIII. kęrtilet Jőzsefuá.;ir
rosi onkorményzat Napraforgó Egyesített
óvoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaT-9.

3. A

költségvetési szeľv megszüntetésével összefĺiggő átmeneti ľendelkezések

3.1. A

k<itelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszúnő költségvetési szerv által vállalható kĺitelezeffségek köre és mértéke:
A SzivárvanyNapkĺizi otthonos ovoda vezetőjeľendelkezhetazintézmény alapfeladatai e|Iátását szolgáló személyi jutüatĺĺsokka|és az azok'hoz kapcsolódó jaľulékok és egyéb kĺizterhek e|őirěnyzataiva|, a szakmai aÍIyag és eszkĺizbeszerzés
előirźnyzatźxal, az óvoda 2015. évi költségvetésének időaľányos teljesítése mértékéig.

3.|.2. A megszűnő kĺiltségvetésiszerv általi kötelezettségvá|lalasok hatarideje: 2015.
július 31.
foglalkoztatottak<kaI kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A koza|ka|mazottak további fo g|a|koztatása a j o gutód intézményb en bizto sított.

3.2. A
3.3. A

közfeladathozkaocsolódó

vagYon további hasznáůata:

vagłonelem megnevezése

a használat további módja

a jogutód használó megnevezése, székhelye

A

A

Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefuarosi on-

vagyon feletti rendelkezésre
a Képviselő-testület
ingatlan-nyi lvantaľtasban
36136ĺI ttsz. a|att felvett által alkotott ľendeletekben
1101 m2 alapteľĹiletiĺ1083 me ghatár o zott szabźiyok az
Bp. Jźymin u. 2-4 a|att, iľĺĺnyadók
természetben 1083 Bp. Szigony u. 18. alatt ta|źihatő,
a Budapest FővĺĺľosVIII.
kerĹilet Józsefuaľosi onkorményzat tulajdonát ké-

I

Budapest VIII. kerületi

kormźnyzat' Napraforgó
Egyesített

ovoda

1084

Budapest, Tolnai Lajos u.
7-9.

pezo fe|építményesingatlan
hasznátlata (a fiiggelékben
szereplő helyiséglista szerint), a 3613913 hĺsz. alatt
felvett 2445 m" alapteľülettĺ, teľmészetben 1083 Bp.
Tĺimő u. 38/A. a|atttalá|haBudapest Fővaros
tó,
VIII. kerület Józsefuiírosi
onkoľmanyzat tulajdonát
képező felépítményesingatlan (tagóvoda) hasznźůata, valamint vagyoni éľtékű
jogok, tź,rgyi eszközĺlk (gépek, berendezések, felszerelések, jáľmíĺvek)hasznáy

a

Iata źiIő eszköz|e|tár szeri nt.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Riman Edina

dr. Kocsis Máté

jegyzo

polgĺíľmester

11. sz. mellék]et

okirat

szźtma: 201- 507 3
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Megszüntető okirat
Az államhántartásről szóló 201t. évĺCXCV. ttiľvény11. s (7) bekezdése alapján a SzázszoľszépNapkiizi otthonos óvoda megszůintető okiľatát a ktivetkezők szerint adom ki:

1. A megszíĺnő költségvetési szerv
m e gneve zése, szé kh elye, tii ľzs kii nyvi azo nosító szá ma
1.1. A megsziĺnő kĺiltségvetésiszerv megnevezése: Százszorszép Napközi otthonos óvoda

|.2. A

megszűnő ktiltségvetési szerv székhelye: 1086 Budapest, Sziĺz lficaZ.

1.3. A megsziĺnő költségvetési szerv tĺĺľzskĺinyviazonosító szÁna..679253

I,4. A

megszíĺnő kĺiltségvetésiszerv ađőszźmla..16921458-2-42

2.

A kłiltségvetésiszeľv megszüntetésének köľĺilményei

2.I.

A ktiltségvetési szerv megszűnésénekdátuma:20|5.július 31.
2.2. A költségvetési szerv megszĹintetéséről dĺintést hoző szęw
2.2.|. megnevezése: Budapest Fővlíľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss l. 63-67.

2.3. A költségvetési szerv

megsztintetésének módja: általanos jogutódlás, egyesítésösszeol-

vadás

2.4. A költségvetési szerv

megszĹintetésénekoka:
ményben hatékonyabban telj esíthető.

A

közfeladat ellátasa a jogutód intéz-

megszűnő kĺiltségvetésiszerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja: A
megszĺĺnőSzázszorszép Napkĺizi otthonos óvodrĺvď óvodai jogviszonyban ál1ó gyer.
mekek nevelését-oktatását 20|5. augusztus 1. napjától a jogutód Budapest FővĺĺrosVIII.
keľĹilet Józsefuaľosi ÖnkormźnyzatNapľaforgó Egyesített óvoda fogia ellátni.

2.5. A

2.6. A

L

szerv

megnevezese

székhelve

Budapest Főváros V|ll' kerüIet Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

L084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

3.

A kłĺttségvetésiszeľv megszíintetéséveliisszefůĺggő átmenetĺ rendelke.
zések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje
3.l.l. A megszűnő kĺiltségvetésiszerv

A

á|ta| vá||a|ható kĺjtelezettségek köľe és méľtéke:

SzźzszoľszépNapközi otthonos óvoda vezetoje rendelkezhet az íntézmény
alapfeladatai e||átźsát szolgáló személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó
jaľulékok és egyéb kĺĺaerheke|óirźnyzataiva|, a szakmai aÍIyag és eszközbeszerzés etőirźnyzatáva|, az ővoda 20|5. évi költségvetésének időarányos teljesítése
mértékéig.

3,1.2.

A megszúnő kĺiltségvetésiszerv általi kdtelezettségvá|lalások határideje: 20t5.
július 31.

3.f. A

foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A koza|ka|mazottak további foglalkoztatása a j ogutőđíntézménybenbiĺosított.

3.3. A

k<izfeladathoz

vagyonelem megnevezése

további hasznáIata:
a használat további módja

a jogutód használó megne-

vezése, székhelye

A
i

Budapest VlIl. kerü|eti

ngat!an-nyi !vánta rtásba n

35263 hrsz. alatt felvett
7Ĺ38 m2 alapterü|etű Lo86
Bp. Tavaszmező u. L7 alatt,

A vagyon feletti

rendelkezésre a Képvise|ő-testület
áltaI alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók

Budapest Főváros V!l|. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egye-

sített óvoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

természetben 1086 Bp.
Szűz u.2. a|att ta|álható, a
Magyar ÁlIam tuIajdonát

L

képező (kezelő: Budapesti
Műszaki Főisko|a) felépítményes ingatlanbó| 2lí4
m2 eIkülcinített használatú
fe!építményesingatlanrész
haszná|ata (a függelékben
szerep|ő helyiség!ista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések, járművek)
használata á|lóeszközIeltár
szerint.

Budapest, 20|5. május ...

Danada-Riman Edina

dr. Kocsis Máté

jegyzo

polgármesteľ

12. sz. melléklet

okirat szátma

201 507

3

I lMszl
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Megszüntető okirat
Az államháztartásről szóló 20|1. évi CXCV. ttirvény 11. s (7) bekezdóse alapján a Nap.
ľafoľgó Napkiizĺ otthonos óvoda megszĺintető okiratát a ktivetkezők szeľint adom kĺ:

m egn

1. A megszĺinő kiĺltségvetésĺszeľv
eYe zése, székhelye, tii ľzs könyvi azonosító

l.1. A megszúnő kciltségvetésiszerv megnevezése:
|.2. A

Napraforgó Napkozi otthonos óvođa

megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.

l.3. A megszúnő költségvetési
|.4. A

szá ma

szerv törzskönyvi

azonosító szátma:679307

megszűnő költségvetési szeľv adőszźnna: 1692|520-2-42

2.

A költségvetési szeľv megszÍintetésénekkiiľüIményeĺ

2.1. A költségvetési szerv megszűnésénekdáfuma:20|5.július 31.
2.2. A költségvetési szerv megsztintetéséľőldtintést hozó szerv
2.2.l. megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.

2.3. A költségvetési szeľv megszĹintetésének módja:

általrĺnos jogutódlas, egyesítésö'sszeol-

vadás

2.4. A költségvetési szerv

megsziintetésének oka:
ményben hatékonyabban telj esíthető.

f

A

közfeladat ellátása a jogutód intéz-

megszűnő költségvetési szęrv által ellátott közfeladat j<ivőbeni ellátísanak módja: A
megszúnő Napraforgó Napkĺizi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban źů|őgyelmekek nevelését-oktatĺísát20|5. augusztus l. napjától a jogutód Budapest Fővaros VIII.
kertilet Józsefvarosi onkoľmanyzat Napraforgó Egyesített óvoda fogia ellátni.

.5. A

2.6. A

L

3.

szeľv

megnevezése

székhelye

Budapest Főváros VlIl. kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

A ktiltségvetésiszeľT megszĺintetésévelösszeftiggő átmeneti rendelke.
zések

3.l.

A kĺĺtelezettségvállalásľendje
3.1.l. A megszűnő költségvetési szerv á|ta|váI|a|ható kötelezettségek köre és météke:
A Napraforgó Napkcizi otthonos óvoda vezetője rendelkezhet az intézmény
alapfeladatai elLźttását szo|gá|ő személyi juttatasokkal és az azo|<hoz kapcsolódó
járulékok és egyéb kĺizterhek e|őirányzataiva|, a szakmai aÍryag és eszk<izbeszeľzés előkányzatáva|, az ővoda 201-5. évi kiiltségvetésénekidőarányos teljesítése
mértékéig.

3.|.2.

A

megsziĺnő ktiltségvetési szerv általi kĺjtelezettségváIlalások hatarideje: 20|5.
július 31.

3.2. A foglalkoztatotĺakka| kapcsolatos munkáltatói
vábbi

foglalkoztatĺĺsaa j

intézkedések: A kozalka|mazottak to-

ogut őd intézményben biĺosított.

3.3. A közfeladathoz
vagyone|em megnevezése

tová bbi használata
a használat további módja

a jogutód használó megne-

vezése, székheIye

A

A vagyon feletti rendelke- Budapest Főváros Vlt|. kezésre a Képviselő-testtilet rii!et Józsefuárosi onkor.
n gatlan-nyiIvántartásban
348ilglt hrsz. alatt felvett által alkotott rendeletek- mányzat Napraforgó Egyeg7t m2 alapterĹiletű, ter- ben meghatározott szabá- sített ovoda 1084 BudaBudapest V|ll. kerületi

i

mészetben 1084 Bp. Tolnai
Lajos u. 7-9. alatt ta|á!ható,

Iyok az irányadók

pest, Tolnai Lajos u.7-9.

a

Budapest Főváros V!l|.
kerü|et Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező fe|építményesóvoda

L

ingat|an haszná|ata (a füsgelékben szereplő he|ylség-

lista szerint), valamint a
348t4 hrsz. alatt felvett
380 m2 alapterületű, természetben 1084 Bp. Víg u.
10' a!att található ingat!an

fiátszóudvar) hasznáIata,
valamint vagyoni értékű

jogok, tárgyi eszközcik (gépek, berendezések, felszere!ések, járművek) használata á]lóeszkĺiz!eItár szerint.
Budapest, 201.5. május ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté

polgĺĺľmesteľ

13. sz. melléklet

okirat

szźlma: 20

1

507 3

|

lMsz/ 13

MegszĹintető okirat
Az államháztartásről szóló 2011. évĺCXCV. tłirvénytl. s (7) bekezdése alapján a Katĺca
Biilcsőde és Napktizĺ Otthonos óvoda megsziintető okiratát a kiĺvetkezők szeľint adom
lđ:

l'. A megszűnő kłiltségvetésiszeľv
m egn eve

zése, székh elye, tii

zskö nyvi azon osító száma

l.l. A

megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
Ovoda

1.2. A megszúnő költségvetési szerv székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.
1.3. A megszűnő kĺiltségvetésiszerv törzskönyvi azonosító szénna 679275

I.4. A

megszűnő költségvetési szerv adószáma: |692|489-2-42

2.

Aköltségvetésĺszeľvmegszůintetésénekkiiľiilményei

.

A költségvetési szerv megszűnésénekdátuma: 20|5.július 3 1 .
2.2. A költségvetési szerv megszĹintetéséľőldĺintésthoző szerv
2.2.|. megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatKép2.|

viselő-testtilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

2.3. A koltségvetésiszerv

megszĹintetésének módja: beolvadásos külĺinválás (Áht. 11.$ 3/b

b.pontja a|apjźn)

2.4. A költségvetési szerv

megsziintetésének oka:
nyekben hatékonyabban teljesíthető.

A közfeladat

ellátása a jogutód intézmé-

megszúnő kĺiltségvetésiszerv źúta|ellźftott közfeladat jcĺvőbeni ellátásának módja: A
megszűnő Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodával óvodai jogviszonyban á1ló
gyermekek nevelését-oktatását 20|5. augusztus l. napjától a jogutód Budapest Fővlĺros
VIII. kęľület Józsefuĺĺľosionkorm źnyzat Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvoďźtja fogsa ellátni, a Katica Bĺilcsőđeés Napkĺizi otthonos ovodával bölcsődei jogviszonyban álló gyeľmekeket 20|5. augusztus 1. napjától a Józsefuiírosi Egyesített Bölcsőde 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37. szétm alatti telephelyén tagintézményifoľmában mfüödő Katica B<ilcsőde fogia ellátni.

2.5. A

f.6. A

szerv

megnevezese

székhelye
1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

T

Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített
Ovoda

2

Józsefuá rosi Esvesített Bö|csődék

1083 Budapest, Szigetvári utca 1.

3.

A költségvetési szerv megszüntetésévelłisszefüggő átmeneti rendelkezések

3.l.

A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megsziĺnő költségvetési szerv źt\tal' vźt||alható kötelezettségek kö,re és méľtéke:
A Katica Bölcsőde és Napkö'zi otthonos óvoda vezetője rendelkezhet a többcélú
iĺtézményalapfeladataí e||átasź./- szolgá|ő személyi juttatásokkal és az azokhoz
kapcsolódó jaľulékok és egyéb közterhek e|őirányzataival, a szakmai anyag és
eszkozbeszerzés előiriínyzatźwal, az intęzmény 20|5. évi kĺiltségvetésénekidőarányos telj esítéseméľtékéig.

3.I.2. A megsziĺnő koltségvetési szerv általi ktitelezettségvźtllalások hatĺírideje:20|5.
július 31.

3.2. A

foglalkoztatottakd<al kapcsolatos munkáltatói intézkedések:A koza|ka|mazottak toa j o gutód intézményekben bizto sított.

vábbi fo glal'kortaűtsa

3.3. A közfeladathoz
vagyonelem megn evezése

bbi haszná lata:
további
a használat további módja

a jogutód haszná|ó megne-

vezése, székhe!ye

A

A vagyon feletti

rendelkezésre a KépviseIő-testület
ingat|an-nyiIvá nta rtásba n
38579 hrsz. alatt felvett áltaI alkotott rendeletek6613 m2 alapterületű, ter- ben meghatározott szabámészetben 1089 Bp. Vajda lyok az irányadók
Péter u. 37. alatt található,
Budapest Főváros VllI.

Budapest V|l|. kerületi

a

L

kerület Józsefuárosi on-

kormányzat tulajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata, valamint
vagyoni értékűjogok, tárgyi
eszkcizök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) hasznáIata állóeszköz!e|tár szerint.

Budapest Főváros Vll!. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Napraforgó Egye-

sített ovoda 1084

Buda-

pest, Tolnai Lajos u.7-9.

a jogutód haszná|ó megne-

Vagyonelem me8nevezése

a haszná|at további módja

A

A vagyon feletti rendelke- Józsefuárosi Egyesített Bö|-

Budapest V|l|. kerü|eti

vezése, székhelye

zésre a Képviselő-testület csőde 1083 Budapest,
38579 hrsz. alatt felvett által aIkotott rendeletek- getvári u. 1.
6613 m2 a|apterĹitetű, ter- ben meghatározott szabái

2

ngat!an-nyi !vánta rtásban

mészetben 1089 Bp. Vajda lyok az irányadók
Péter u. 37. alatt található,
a Budapest Főváros VlIl.
kerü!et Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményesingatlan használata, vaIamint

vagyoni értékűjogok, tárgyi
eszközĺik (gépek, berendezések, felszerelések, jár-

művek) használata á|lóeszk<iz!eItár szerint.

Budapest, 2015. május ...

Danada-Rimĺín Edina

dr. Kocsis Máté

jegyzó

polgáľmester

Szi-

14. sz. melléklet

Okirat szttma:

20 I 5080

I

/A/1

Alapító okirat

Az államháztartńsről szóló 2011. évĺCXCV. töľvény 8/A. $.a és a nemzeti ktiznevelésľől
szőlrő 201|. évi CXC. tiirvény 21. s (2) bckczdósc alapjĺĹn a Budapest Főváros VIII. kerĺi.
let Józsefváľosĺ onkormányzatNapľaforgó Egyesített Ovoda alapító okiratát a kiivetke.
zőkszerint adom ki:

1. A kiiltségvetésiszeľv

megneve zése, székh elye' telephelye

1.1. A kĺiltségvetésiszerv
1.1.1. megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmĺányzat Napľaforgó Egyesített ovoda
l.1

.2' rövidített neve: Napraforgó Egyesített óvoda

1.2. A költségvetési szerv
|.2.|. szék,helye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.
rll9r y9r.

.2.2.

te|ephelv címe

teIepheIy megnevezése
L
2
3

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú 1086 Budapest, Koszorú utca
Taeóvodáiának iátszóudvara

Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang

1087 Budapest, Százados út 8-12.

Tasóvodáiá nak iátszóudva ra
Na

praforgó Egyesített ovoda játszóudva-

1084 Budapest, Víg utca 10.

ra

2. A költségvetési szeľv

rendelkezések

a|apításáva| és megszÍinésévelösszefüggő
f

.I.

A kĺiltségvetésiszerv alapításanak dátuma: 20|5 . augusztus

f.2. A
L
2

3

4

15.

szeľv

l

.

szervének

megnevezese

székheIve

Gyerek-Virág Napközi ottho.

1082 Budapest, Baross utcaLLLĺb.

nos Ovoda

Kincskereső Napközi ottho-

J.089 Budapest, Bláthy

ottó utca 35.

nos Ovoda

Várunk Rád Napkcizi ottho-

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

nos Ovoda

Napsugár Napktizi otthonos
óvoda

1.086 Budapest, Dankó utca 31.

5

6
7

I
9

Koszorú Napk<izi otthonos

1086 Budapest, Koszorú utca L4-L6.

Ovoda

Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda

1081 Budapest, Kun utca 3.

Mesepalota Napközi ottho-

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

nos óvoda

TÁ-T!-KA Napkĺizi otthonos
óvoda

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Pitypang Napközi otthonos

1087 Budapest, Százados út tą.

Ovoda

10

Szivárvány Napközi otthonos
Ovoda

1083 Budapest, Szlgony utca 18.

LL

Százszorszép Napközl otthonos óvoda

1086 Budapest, Szűz utca 2.

Ĺ2

Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

13

Katica BciIcsőde és Napkĺizi 1089 Budapest, Vajda Péter utca

37.

Otthonos Ovoda

3. A kiiltségvetésiszerv iľányítása' felügyelete
3.|. A költségvetési

szeľv irányítő szervénelďfeltigyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefurĺľosi onkoľmźnyzatKépvĹ
selő-testiilete

3.|.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss utca63-67.

4. A költségvetési szeľv tevékenysége
kĺiltségvetésiszerv közfeladata: A Magyaľország helý ĺinkormĺĺnyzatairólsző|ő 20I|.
évi CL)O(XIX. ttĺrvény13. $ (6) bekezdése szerinti óvodai ellátas, mely magában foglalja
anemzeti k<iznevelésľől szóló f}II. évi CXC. törvény 74. $ (1) bekezdésében meghatĺírozott ővodai nevelést.

A

4.2. A
L

kĺĺltsésvetésiszeľv fł5tevékenvséséneká||anháztartźLsi szakźĘazati besorolása:

szakáeazat száma

szakáeazat

851020

óvodai nevelés

m e gn

evezése

4.3. A kciltségvetésiszerv alaptevékenysége:
A nemzeti ktiznevelésről szóló CXC. törvény 8. $ (1) bekezdése alapján az

ővoda a

gyeľmek hiĺroméveskoľától a tankĺitelezettségkezdetéig nevelő intézmény,ahol _ e
tĺirvény5.$ (1) bek. a) pontjában meghatźltozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az
intézmény a nevelőtestĹilet által elfogadott pedagógiai pľoglam a|apjanvégzi tevékenységét(óvodai fejlesztő program). A Naprafoľgó óvodában, a Gyeľek-Virag' a Tesz-

Vesz, a Kincskereső, a Várunk Rád, a Napsugar, a Koszoľú, aHétszinvirétg,a Mesepa|ota, aTÁ-TI-KA , aSzivźrvfuy, aCsodasziget, aSzźzszorszép és a Katica tagóvodában
óvodai nevelés keretében végzik a roma kultuľális nevelést magyar nyelven. A szakértői
bizottsĘ szakértői véleményea|apján ellátják a köznevelési t<iľvény 4.s 25. pontja, szerint: a különleges banĺĺsmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos /Tesz-Vesz, TA-TIKA)'azérzékszervi(látási) fogyatékos lHétszínvirźry,Csodasziget/,azérzékszerui (hallĺísi)fogyatékos /Pitypang, Százszorszépl, az érte|mi fogyatékos /I.{apsugár, Szivźrvány,
Csodasziget/' a beszéđfogyatékos
/l.Iapraforgó, Várunk Rád, Napsugar, Hétszínvirág,
Mesepalota,Szivárvźny, Csođasziget,Katica/, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén a halmozottan fogyatékos éľtelmi és beszédfogyatékosA.{apsugiáľ, Szivźrvźny,
Csodaszigetl, az érzékszerviQátasi) és beszédfogyatékos lHétszínvirág, Csodasziget/, az
étzékszervi (látasi)' értelmi és beszéđfogyatékos/Csodasziget/, az autizmus spektrum
zavarľal küzdő /I(incskereső/, továbbá a Naprafoľgó Egyesítet Ővoda és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarra| (súlyos tanulási, Íigyelem- vagy
magataľtásszabá|yozźlsi zavarľal) küzdő sajátos nevelési igényu gyermekek nevelését is.
4.4.

A kĺiltséwetési
köl
szerv
kormá nvzati fu n kciószám

koľmányzati funkció szerinti mesielölése:
kormánvzati funkció megnevezése

1

091110

ovodai neve!és, ellátás szakmai feladatai

2

09tL20

Sajátos neve|ési igényű gyermekek óvodai neve|ésének, e|látásának szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai neve|és, e| látás sza kma i feladatai

4

091140

ovodai nevelés, el|átás

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménvben

6

096025

M

un

m

űkcidtetési feIadatai

kahelyi étkeztetésköznevelési intézményben

4.5. A ktiltségvetésiszerv illetékessége,múkĺidésiteľülete: Budapest Fővaros VIII.

keľĹilet

kozigazgatási terĹilete, a fenntaľtő á|ta|meýlatérozott felvételi körzetek szerint.

5. A kiiltségvetési szeľv szervezete

és mÍÍkłidése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízĺĺsirendje: A költségvetési szerv vezetojét

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefulĺľosi onkoľmĺányzat Képviselő.testületepźiyźzat
tÍjan bízza meg a kozalkaLmazottak jogállásáról szőIő |992. évi )oo(III. tĺirvény, a
nemzeti ktiznevelésľől szóló 2011-. évi CXC. tĺirvény,a pedagógusok előmeneteli rendszeréro| és a kcizďkalmazottak jogá||ásarő| szőlő 1992. évi )C(XIII. ttirvény köznevelési
intézményekben ttiľténő végrehajtásarőI sző|ő 32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 20l|. évi CDoilX. töľvény figyelembevételével.

5.f.

A költséwetési szervnél alkalmazásban állo személyek logv
fog|a koztatási
I

L

koza lkal

m

jogviszony

azotti jogviszony

iogviszonW szabáIvozó ioeszabá|v

a köza|kalmazottak jogá||ásáró| szóló !992. évi XXX|!|.
törvénv

2

munkaviszony

a munka törvénykonwérő| sző|ő 2oL2. évi |. törvény

3

meebízásos iogviszonv

Poleári torvénvkönwrő! szóló 2ot3. évi V. törvény

6. A köznevelési intézménvľevonatkozó ľendelkezések
6.r.

A köznevelési intézmény fenntartój ának
6.1.l . megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefulĺľosi Önkoľmányzat
6.|.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-67
"

6.2.

A k<iznevelési intézménv
6.2.|. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabá|y szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.2.3. gazdá|kodásával ĺisszeftiggő jogosítvanyok: Az intézményvezetője rendelkezik
az ővoda alapfeladatai eLlátását szolgáló személyi juttatĺásokkal és az azok'hoz
kapcsolódó jĺĺrulékokés egyéb krizterhek e|őirányzataiva|, a szal<nai anyag és
eszkijzbęszerués e|oirźnyzatáva|, a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefraľosi
Önkormanyzat költségvetési ľendeletében meghatźrozottak szeľint.

Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Virág

1083 Budapest, Baross utcaLLL/b.

Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz

1083 Budapest, Baross utca 91.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső

1089 Budapest, B|áthy ottó utca 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár

1086 Budapest, Dankó utca 31.

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú 1086 Budapest, Koszorú utca L4-L6.
Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág 108J. Budapest, Kun utca 3.
Napraforgó Egyesített óvoda Mesepa|ota

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-T|-KA

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang

1087 Budapest, Százados út 14.

L7

L2

Napraforgó Egyesített óvoda Szivárvány

1083 Budapest, Szigony utca 18.

Tagóvodája

Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget

1083 Budapest, Tömő utca 38/A.

Tagóvodája

13

Napraforgó Egyesített óvoda Százszorszép
Tagóvodája

1086 Budapest, Szűz utca 2.

L4

Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája

1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.

6.4. A

feladatellátási helyenként felvehető maximális gyeľmek-, tanulólétsziím a köznevelési
íntézmény

6.4.|. székhelvén:|20 fő
6.4.f.

llrtgzllr9ll

maximális evermeklétszám (fő)

tasintézménV meqnevezése
.

rl----3^--:

1

2

a-.,^-!L^LL
4..^S^ ?-.^-^1. rtr
NapraTorBo tsByesEeu
uvooa
byereK-vrrag
Tagóvodája

IUU

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz

100

Tagóvodája

3

Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső
Tagóvodáia

L29

4

Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád
Taeóvodáia

NL

Napraforgó Egyesített óvoda Napsugár

88

5

6

Tasóvodáia

Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú

74

Tagóvodája

7

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tagóvoda

87

I

Napraforgó Egyesített óvoda Mesepa|ota
Taeóvodáia

L28

Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-T!-KA

L26

9

Tagóvodája

Napraforgó Egyesített

óvoda

Pitypang

L27

LI

Napraforgó Egyesített óvoda Szivárvány
Tasóvodáia

104

L2

Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget
Tagóvodája

72

13

N a praforgó Egyesített ovoda Százszorszép
Taeóvodáia

L44

L4

Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodáia

L44

székhelven és taeintézménvben<isszesen:

L654

10

Taeóvodáia

6.5. A

féIadatellátást szo

ingatlan címe

tói
ingatlan

insatlan hasznos

vagvon fe-

az

insatlan
2a

helyrajzi
száma

letti rendel- funkciója,

aIapterü|ete

kezés joga

(rnt)

vagy

a

cé|ja

vagyon haszná|atijoga

1083 Bp. Baross utca
L

IILĺb.

ökr-ek sze- fe|építmé-

375

3s728/271A

/r58

rint

nyes ingatlan

/Gyerek-Virág tagóvoda/

2

3

/Gyerek-Virág tagovo-

3s728/LL

1083 Bp. Baross utca

3s728/231A

ökr-ek sze- udvar

1856

rint

da/

91.

ökr-ek sze- fe!építmé-

743

rlnt

/L

nyes ingatlan

/Tesz-Vesz tagóvoda/
4

/Tesz-Vesz tagóvoda/

3s728/30

1089 Bp. Bláthy ottó

38ses/3

rint

utca 35.
5

6

ĺikr-ek sze-

94t
/ingat|anrész

a

rint

fe|építményes ingatlan

42.o54L m2 terüosztatlan
Vegyes tulajdonú
volt Ganz ingatlan
terü|etén/

/Ki ncskereső tagóvoda/

1086 Bp. Csobánc utca

ökr-ek sze- udvar

1856

letű

35908

968

ökr-ek sze- felépítmérint

5.

nyes ingatlan

/Várunk Rád tagóvoda/

1086 Bp. Dankó utca
7

35484

t34L

31.

ökr-ek sze- felépítmérint

nyes ingatlan

ĺikr-ek sze-

fe|építményes ingatlan

/Napsugár tagóvoda/

1086 Bp. Koszorú utca
8

L4-L6. /Koszorű tag-

35286

1008

rint

ővoda/

1086 Bp. Koszorú utca
9

35270

341

ökr-ek sze. játszóudvar
rint

15.

/Koszorú tagóvoda/
1081 Bp. Kun utca 3.
10

34756

4t2

/Hétszínvirág tagóvo-

ökr-ek sze- felépítmérint

nyes ingatlan

ĺikr-ek sze-

fe|építményes ingatlan

da/

LI

1085 Bp. Somogyi Béla
utca 9-15. /Mesepalota
Tagóvoda/

36465

966,6

la2976m2

alapterületű
fe|építményes
ineat|anból

rint

/a 1085 Bp.,
Somogyi B.

utca

9-15.

szám

8L7,25 m'fdldszint; !49,37 mz
pince/

1088 Bp. Rákóczi út 15.

36545

/TÁ-T|-KA tagővoda/

L937

/az OTP lngatlan
Alapkezelő Rt.
tuIajdonát ké-

L2

a|atti
álta|ános
iskolávaI
megosztva
haszná|ia/

ökr-ek sze- felépítmérint

nyes ingatlan

pező 3L74 m2
a!apterĹiletbő|, a
hozzá tartozó
átjárási szolgal-

mijoggal/

Lo87 Bp. Százados
13

út

38877

2583

ökr-ek sze- felépítmérint

L4.

nyes ingatlan

/Pitypang tagóvoda/
L4

1087 Bp. Százados út 8L2. /Pitypang tagóvo-

3888L/2

1083 Bp. Jázmin utca 24 alatt, természetben a
1083 Bp. Szigony utca
18. alatt

36L36/t

L287

ĺikr-ek sze- játszóudvar
rint

da/

15

1101

ökr-ek sze- felépítmérint

nyes ingatlan

/SzivárvánY tagóvoda/

1083 Bp. Tömő utca
L6

36139ĺ3

2445

ökr-ek sze- felépítmérint

38/A.

nyes ingatlan

/Csodasziget tagóvoda/

1.084 Bp. Tavaszmező
utca L7., természetben
a 1086 Bp. Szűz utca 2.

t7

18

35263

fLL4

ĺa7L38mf

ökr-ek sze- fe|építmérint

nyes ingatlan

alapterületű
ingatIanbóI
2LL4 m2 aBudapest Főváros
V|l|. kerü|et
Józsefvárosi
onkormányzat
tulajdona/

a|att / Százszorszép tagővoda/

1084 Bp. Tolnai Lajos
utca 7-9. /Napraforgó

34803lL

97L

ökr-ek szerint

fe|építményes ingatlan

1084 Bp. VĘ utca 10.
/Napraforgó Egyesített

348L4

380

ökr-ek szerint

játszóudvar

1089 Bp. Vajda Péter

38579

cikr-ek sze-

felépítmé-

Egyesített ovoda/
L9

Ovoda/

20

66L3

utca 37. /Katica tagővoda/

Az1274m'hasznos alapterülettĺ
felépítményesingatlanból 662m2
(597 mzl. emelet,
65mzIL emelet).

rint

nyes ingatlan

(a 1089 Bp.
Vajda Péter

utca

bölcsődével
megosztva
haszná|ja)

7. Zárő rendelkezés
Jelen alapító okiľatot 20|5. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.
T).-l^-^^.

ś *::.-^
rrr.{uš .....
Lv IJ.
DuuaP{'st' Ô^ĺ

Danada-Rimán Edina
jegyző

37.

szźrn alatti

dr. Kocsis Máté

polgármester

I5.sz. melléklet

okiľat szétma: 67 937 4lM/

1

Módosító okirat
A Józsęfuaľosi Egyesíte,tt Bolc,sćĺcĺék2014, nrrvęmheľ l0. napján kiadott a Budapest Jőzsęfvéłrosi Önkormźnyzat Képviselő testiilete 224120|4. CXI.05.) számtĺ hatźrozatával elfogadott
alapító okiratát az á||amháztartásről szóIó 2011. évĺCXCV. törvény 8/A. $.a alapján a
ktivetkezők szerĺnt módosítom

t.

:

Az a|apítő okiľat 1. pontja - mely a módosított okiľat l.1., |.2. pont alatt szeľepel helyébe a ktĺvetkező sziiveg lép:

i.i. A

köitségvetési szerv

l.l.1.

megĺevezése: Józsefulíľosi Egyesített Bĺĺlcsődék

1.|.2. rövidítętt

neve:

JEB

l.f. A költségvetési szerv
t.2.|. szék1relye: 1083

Budapest, Szigetvĺĺľiu.

1.

1.2.2. telephelyei:
t asinté zménv/te lephelv me

P'nev ezés e

t asint ézménv/t e l ephe

lv c íme

I

MinĹManó Biilcsőde

1082 Budapest, Baross u. 103/A.

2

Babóca Bölcsőde

l082 Budapest, Baľoss u. 117.

a
J

JáftéIrsĺárBiilcsőde

1085 Budapest' Horánszkv

4

x'ecseeő.tĺpeeők Btilcsőde

1087 Budapest,Szźzados út l

5

Gvermekkeľt Btilcsőde
Tĺicsök-lak Biilcsőde

1082 Budapest. Nasytemplom u. 3.

Katica Biilcsőde
Konvha

1089 Budapest. Vaida Péter u. 37.

6
7
8

u.2I.

1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19.

I

087 Budapest. Kerepe si ttt 29 / A.

2. Az alapító okiľat 2. pontja - mely a mĺĺdosítottokiratban2.1.,2.2. pont alatt szerepe|
- helyébe a következő szöveg lép:
2.1. Aköltségvetési szeľv alapítĺsanak dátuma: 1994.
2.2. Aköltségvetési szerv a|apitásáĺa, átta|akitástíra, megszĹintetésérejogosult szerv

2.2.|.

megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet JózsefuĺĺľosionkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

Az a|apítő okiľat 3. pontja - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szeľepel helyébe a következő

lép:

A kĺiltségvetésiszerv kozfe|adata:

4.1.

Magyaroľszźęhelyi önkoľmányzatairő| szőIő 20|l. évi CLX)OűX. t<irvény 23. $ (5)

bekezdés 11. pontja, és a gyermekek védelméľő|és a gyámügyi igazgatásrő| sző|ő 1997.
évi )ooil. tĺirvény(továbbiakban: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapjan személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátásként kötelező önkoľmányzati fe|adatot lát el, a önként vállalt felađatkénta Gyvt. 38/A. $-ában meghatarozott Biztos Kezdet
Gyerekhĺázat mfüĺidtet, tovźtbbá a Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghatarozott szo|gźitaüĺsokat önként v á||a|t feladatként biao sítj a.

okiratban 4.3., 4.4. pont alatt sze.
Äz a|apitő okĺrat 4. pontja - mely a mĺíđosított
repel - helyébe a következő lép:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Gyvt-ben

meghatźrozott gyeľmekjóléti alapellátások kęrętében biztosított gyermękek napközbeni ellátásanak biztosítlísa.

- A bĺĺlcsőde a családban

nevelkedő 3 éven aluli gyeľmekek napkozbeni e||tfiásźú,
szakszerÍi gondozását és nevelésétbiztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évétbetöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjan még nem érett az óvodai nevelésľe' a 4. événekbetöltését kĺivető augusztus 3l.ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében.

A költségvetési szerv telephelyeinek működési engedélyébenszereplő ferőhelyszámok:
t a gint ézmé ny/te l ephe

Iy

t agintézmén/tel

ephe

ly c íme

férőhelyszám

mepnevezése
I

MinĹManó Biilcsőde

1082 Budaoest. Baross u. 103/A.

2

BabĺícaBiilcsőde

1082 Budapest. Baross

n

J

Játékvár Bölcsőde

1085 Budapest. Horiĺnszky

4

F,ecseső-tinesők Btilcsőde

1087 Budapest.Százados út 1.

50 fő

1082 Budapest, Nagytemplom u.

72 fő

5

Gyeľmekkeľt Błilcsőde

t. ll7.
u.2|.

a
J.

75 fó
75 fő

74 ft'

6

Tücsök.lak Btilcsőde

1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19.

74 fő

7

Katĺca Bölcsőde

1089 Budapest. Vaida Péter u. 37.

72 fő

+.+. A Koltsesvetesl szerv

funkció szerinti megielölése:

19vgl\gltYĎf

kor mdnyz at i filnlrc ió s z óm

kormánvząti funlrc ió

I

041232

Start-munka program

2

041233

Hosszabb időtartamú k<jzfoslalkoztatás

a
J

104030

Gvermekek naoközbeni ellátása

me

snevezés e

- Téli közfoglalkoztatás

4

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali in-

104035

tézménvében

5

104036

Munkahelyi étkeztetés bĺi lcsődében

6

r0404f

Gveľmeki óléti szol sáltatások

4. Az

a|apítő okiľat 5. pontja a módosított okirat 4.5. pont alatt szeľepel.

5. Az

a|apítő okiľat 6. pontja a módosított okĺľat3.1. pont alaĺt szeľepel.

6. Az

alapítő okiľat 7. pontja a mĺódosított okĺľat5.1. pont alatt szeľepel.

7. Äz a|apítő okirat
8. Az

8. pontja a mĺídosítottokiľat 5.2. pont alatt szeľepel.

a|apitő okĺľatbevezető része, a 9., 10., pontja elharyásra keľül.

Jelen módosító okiľatotzD|s. aususztus 1. naoiátólkell alkalmazni.

Budapest, 2015. május ....'

Danada.Rimĺín Edina
jegyzó

dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

16.sz. melléklet

okirat

száma.. 67 937 4/ N

1

Alapítő okirat
mó

dos

ítás okkal

e

gys é ge s szerkezetbe fo

g

1

alva

lĺz ái|amháutaľtásľól szóiő 2011. évi CXCV. tiiľvény8/A. $-a alapján a Józsefuárosi Egyesített
Bölcsőĺ|ék alapító okiľatát a kłivetkezők szeľint aĺ|om ki:

1. A költségvetési szeľv

megneve zése, székh elye' telephelye

l.1.

A költségvetési szerv
1.l

.1

.

megnevezése: Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék

I.I.2, rövidített

|.f.

neve: JEB

A kö|tségvetési szerv

1.2.|. székhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u.

1.

1.2.2. telephelyei:

t aę

int éz ménv/te l e p he lv me gnev e z é s e

t as

intéz ménv/te le ohe lv

c

íme

I

MĺnĹManó Błilcsőde

1082 Budapest. Baross u. 103/A.

f

Babóca Bii|csőde

1082 Budapest. Baross u. I 17.

a
J

Játékváľ Btilcsőde

1085 Budapest' Horrĺnszky u. 21.

4

Fecsepő-tinepők Biilcsőde

1087 Budapest' Szĺázados út l

5

Gvermekkeľt Btilcsőde

1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.

6

TĺicsökJak Biilcsőde

1084 Budapest, Tolnai Laios u. 19.

I

Katica Biilcsőde

1089.Budapest' Vaida Péter u.37.

I

Konvha

1

087 Budapest, Kerepesi itt

29

I

A.

2.

kiiltségvetésiszeľv
^
alapításálval és m egszĺi n éséveltisszefůi ggő ľen d elkezések

2.|.

A költségvetési szerv a|apitásźnak

2.2. A költségvetési szerv

dátuma: 1994.

alapítźsára, átalakitźlsáĺa, megsziintetésérejogosult szerv

2.2.|. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtesttilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63.67.

3. A kiiltségvetésiszerv iľányítása' felügyelete
3.

1

.

A kö|tségvetési szerv iĺányító szervénelďfelürye|eti szeľvének
3.l.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselőtesttilete

3.I.2. székhelye: 1082

Budapest, Baross u.63-67.

4. A költségvetési szeľv tevékenysége

A költségvetési szerv közfe|adata:
Magyarország helyi önkormźlnyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény 23. $ (5) bekezdés
11. pontja, és a gyermekek védelmérőlés a gyámigyi igazgatásrő| szó|ő |997. évi XXXI. töľvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn személyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti alapellátásként kötelező önkoľmányzati fe|adatot lźLt e|, a önként vállalt feladatként a Gyvt. 38/A. $-ában megllatánozott Biztos KezdetGyerek'hźnat működtet továbbá a Gyvt.
42. $ (3) bekezdésébenmeghatarozott szo|gá|tatiásokat önként vállalt feladatként biztosítja.

4.2. A költsésvetési szeľv főtevékenvsésénekői|amhělz,tartźlsi
szakóęazat száma

s zakósazat

8891 10

Bölcsődei el|átas

t

4.3. A

szakásazati besorolása:

megnevezés e

költségvetési szeľv alaptevékenysége:

- A

Gyw-ben meg)latározott gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátĺĺsának biĺosíĺása.

-

A bölcsőde

a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni e||átátsát, szakszerű

gondozását és neve|ését biztosító ntézĺľrény.
Ha a gyermek a 3. évétbetöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje a|apjźtn még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. événekbetöltését
kcjvető augusztus 3l-ig nevelhető és gondozhatő a bölcsődében.

A költségvetési szerv telephelyeinek működési engedélyében szereplő férőhelysámok:
t agint ézmény/te l ep he

ly me g-

tagint ézmé n/te l ephe ly c íme

férőhelyszám
75 fó

nevezése
I

MinĹManó Bölcsőde

1082 Budapest. Baross u. 103/A.

2

Babóca Bii|csőde

1082 BudapesĹ Baross u.

a
J

JáúéIt<vár Biilcsőde

l085 Budapest. Horánszkv u. 21

4

Fecseső-tĺnepők Btilcsőde

1087 Budapest. Százados rit

5

Gveľmekkeľt Bölcsőde

1082 Budapest. Nasytemplom u. 3.

72 fő

6

TücstikJak Bölcsőde

1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19.

74 fó

7

Katica Bŕilcsőde

l089 Budapest. Vaida Péter u. 37.

72 f(t

4.4. A

kfiltségvetésiszerv alaptevékenysć

korm ĺźnvz at i fun lrc

i ó s z am

tl7.
l

kor mánvz ati funlĺc ió me sn

50 fő

ev e z és e

041232

Start-munka program

2

04r233

Hosszabb időtaľtamú közfoelalkoztatás

a
J

104030

Gyermekek napközbeni elláĺĺsa

104035

74 ťo

i funkcio szerlntl meglelcilése:

I

4

75 fő

-

Té|i közfoslalkoztatĺís

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézrnénvében

5

r04036

Munkahelvi étkeztetés bölesődében

6

1,04042

Gvermeki óléti szolsáltatĺások

A köItségvetési szerv illetékessége, miĺködési területe:
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat ki>zigazgatási teľülete.

5. A költségvetési szeľv szervezete
5.1. A

és míĺkiidése

k<iltségvetési szerv vezetőjének megbizźsi rendje:

A

költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testÍilete nevezi ki, menti fel vagy megbizását visszavonja a közalkalmazottak jogáiszó|ő 199f .
lásĺíról szó|ő 1992. évi XXXIII. tö'rvény, valamint a közalkalmazottakjogállásráról
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyeľmekvéde|mi źryazatban történő végreh ajtźsźtő| szőlő 257 /2000. (xII.26.) Koľm. rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-test[ilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzataiľól szóló 20||. évi CLxxxx. törvény 67. $ g) pontja a|apjźtn a Polgármester gyakorolja.
5.2.

A
fo sl alko ztatóls

szervnél alkalmazísban álló sze
i i o gv

i s z ony

közalka| mazotti j ogvi szony
I

i osviszonvt

szabálvozó

i osszabálv

|992. évi xXxIII. törvény, valamint a közalkalmazotĺak

jogállásáróI sző|ő |992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról sző|ő 257 ĺ2000. (xII.26.) Korm. rendelet szerint

2

mesbízási iowiszonv

Polsari törvénvkönwről

3

munkaviszonv

a munka

szóló 2013. évi V. törvénv

törvénvkönwéről szóló 20|2. évi I. törvénv

A költségvetési szerv szervezeti felépítéseés működése:
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete által elfogadott Szervezeti és Miĺködési Szabźúyzatatartz|mazza.

A JEB műktidésétés szeľvezeti felépítéséta mindenkoľ hatlályos

6. Zárő ľendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 1. napjától kell alka|mazni, ezln| egyidejíĺleg a költségvetési
szerv 2014. november l0. napján ke|t,224/2014. (K.05.) okiratszámú a|apítő okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. május .....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Kéťüka boľítékonfeltüntetni: ,,Pélyźzata Budapest Józsefuĺĺľosionkoľmányzat Naprafoľgó Egyesített ovod a óv odav ezetői

ál

láshelyéľe''.

vagy elektľonikus úton Kincses lbolya részétea kincsesi@jozsefuaľos.hu e-mail címen keľesztiil.

A

páiy ázati elj áľás, a páily ázat elbíľálásának módj a' rendj e :
A páIyźzatok eľedményérőla szakbizottság véleménye alapján a Képviselő-testiilet dönt,
melyről a páIyźaők legkésőbb az elbirźiástól számítoff 8 napon belül írasbat tźĄékoztatást
kapnak.

A

páiy áruat elbíľálásának határĺdej e : (várh atőan 20

|5 .j

únius 3 O-ig )

