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•A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményed: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás  Es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  nemzeti köznevelésröi  sag() 2011.  évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  4.  § II. pontja értelmében 
minden olyan fenntartói döntés intézmény átszervezésnek minősül, amely az alapító okirat, szakmai 
alapdokumentum az Nkt.  21. (3)  bekezdés  c)-j)  pontjában felsoroltak (az intézmény típusa, az 
intézmény feladatellátási hely, székhely, tagintézmény, telephely, feladatellátási helyenként az 
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezés, nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszám, a feladatellátást szolgáló vagyont, 
továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jog), bármelyikének módosulásával jár, 
kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Fontos, hogy a fenntartói döntések realizálása nem minden esetben valósulhat meg az év minden 
időszakában.  A  köznevelési intézmények tevékenysége nem a naptári évhez kötődik, hanem  AS, 



speciális szervezési időszakhoz, a nevelési évhez.  A  fenntartói döntéseknek figyelembe kell venniük a 
gyermek érdekeit, ebből következően a fenntartói joggyakorlás korlátozott rendelkezési jogot jelent.  A 
fenntartó az Nkt.  84.  §  (3)  bekezdés a) pontja alapján nevelési évben — a július-augusztus hónapok 
kivételével — óvodát nem szervezhet át.  A  fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve 
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 

A  Képviselő-testület  12/2020  (I  30)  számú határozata  1.  pontjában úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetői beosztására  2020.  augusztus  1-tő!  2025.  július 31-ig  (5  év) szólóan.  A  Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Pikó András polgármester, 
polgármesteri döntés keretében a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról 
szóló  239/2020.  (V.  28.)  számú határozatában az intézményvezetői pályázatot eredményesnek értékelte 
és vezetői megbízást adott Aissou Erzsébet részére a Napraforgó Egyesített Óvoda  (1084 Budapest, 
Tolnai Lajos utca  7-9.)  intézmény vezetésére  2020.  augusztus  1. -2025.  július  31.  közötti időszakra. 

Intézményvezető Asszony vezetői pályázata az Intézménnyel kapcsolatosan számos innovatív 
elképzelést tartalmaz, egyebek mellett a Napraforgó Egyesített Óvoda nevének megváltoztatását. Az 
intézmény nevének megváltozása a Napraforgó Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítását vonja 
maga után. 

Az Alapító okirat módosítása az alábbiakban meghatározott területek tekintetében szükséges: 
• Az intézmény nevének módosítása. 
• A  Hétszínvirág Tagintézmény nevének módosítása 
• A  költségvetési szerv alaptevékenységének módosítása: a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek ellátása miatt 
• A  feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám meghatározása 

Névhasználat 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) tartalmazza a köznevelési 
intézmény hivatalos nevének megállapításával kapcsolatos szabályokat. Az EMMI rendelet  123.§ (3) 
bekezdése szerint a köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és 
az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a 
tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták. Egyedi elnevezésként bármilyen 
megnevezés adható,  ha  az nem megtévesztő vagy a használatát más jogszabály nem tiltja.  A  köznevelési 
intézmény nevét fel kell tüntetni valamennyi feladatellátási helyen címtáblán, a nyomtatványokon és a 
bélyegzőkön. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda Intézményvezetője javasolja, hogy az intézménytípus egyediségét 
jobban kifejező, a fenntartó nevét is tartalmazó, így mással össze nem téveszthető Józsefvárosi Óvodák 
röviden JÓK nevet vegyék fel a korábbi Napraforgó Egyesített Óvoda (röviden NEÓ) változata helyett. 
A  javaslatát azzal indokolja, hogy  Budapest  több kerületében is található Napraforgó Óvoda, és egy 
budapesti székhelyen működő közösségnek ez az elnevezés szakmailag nem megfelelő. 

A  flétszínvirág Tagóvoda a Kun utca  3.  szám alatt működik,  2020.  Szeptember 1-től a Kincskereső 
Tagóvoda (Bláthy Ottó utca  35.)  szünetelését követően a gyerekekkel és testületükkel átköltöztek ide, 
ennek alapján a Haszínvirág/Kincskereső ezentúl új névvel szeretné folytatni a tevékenységét: a 
Tündérkert Tagóvoda nevet szeretnék viselni  2021.  szeptember 1-től. 

A  költségvetési szerv alaptevékenységének módosítása  

A  Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának  4.3.  pontjában meghatározott alaptevékenység 
módosítása is szükséges tekintettel arra, hogy az autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált nevelését  2021.  szeptember  1.  napjától kezdődően a székhelyóvoda és 
minden tagóvoda el fogja látni, ennek az oka az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek 
számának emelkedése.  A  feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek a székhelyóvodában 
és a tagóvodákban biztosítottak. 



A  Józsefvárosi Óvodák tagóvodái az Nkt.  4.§ 25.  pontja szerint a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján, a fogyatékosság típusai - mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) - szerint biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását. 

A  különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító tagóvodák: 

Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékosság JÓK Virágkoszorú Tagóvodája 

JÓK  TA-TI-KA  Tagóvodája 

Érzékszervi (látássérült) látási fogyatékosság JÓK Gyerek-Virág tagóvodája 

Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság JÓK Százszorszép Tagóvodáj a 

JÓK Pitypang Tagóvodája 

Enyhe értelmi fogyatékosság JÓK Csodasziget Tagóvodája 

JÓK Pitypang Tagóvodája 

JÓK Mesepalota Tagóvodája 

Középsúlyos értelmi fogyatékosság JÓK Tündérkert Tagóvodája 

Beszéd fogyatékosság JÓK Napraforgó Tagóvodája 

JÓK Katica Tagóvodája 

JÓK Mesepalota Tagóvodája 

Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén  a 
halmozottan fogyatékos értelmi és beszédfogyatékosság 

JÓK Napsugár Tagóvodája 

JÓK Katica Tagóvodáj a 

JÓK Várunk Rád Tagóvodája 

Autizmus spektrum zavar A  JÓK minden tagóvodája 

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) 

A  JÓK minden tagóvodája 

A  feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén és  12  tagintézményében az óvodai csoportszobák mérete 
alapján felülvizsgálatra került a felvehető maximális gyermeklétszám, mely szerint  2021.  szeptember  1. 
napjától indokolt a köznevelési intézmény alapító okiratának  6.3.  pontjában meghatározott 
feladateltátási helyenként felvehető maximális gyemieldétszám módosítása. Az EMMI rendelet,  2. 
melléklete szerint az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint  2  m2/fő. 



A  változásokkal  1529  főről  1302  főre  227  férőhellyel csökken a felvehető maximális gyermeklétszám. 
A  maximálisan felvehető gyermeklétszám csökkenése a  129  férőhelyes Kincskereső tagóvoda 
szüneteltetése, a  TÁ-TI-KA  tagóvoda  1  db  26  férőhelyes csoportjának tornateremmé alakítása (illetve az 
ezzel kapcsolatos tavalyi tornaterem-kialakítás csoportlétszámra gyakorolt hatásának átvezetése),  es 
további  72  fővel történő csökkenés eredménye. Utóbbiakat részben a megváltozott törvényi 
szabályozáshoz való alkalmazkodás, részben a néhol tapasztalható zsúfoltság csökkentése, részben a 
Befogadó óvodák program végrehajtása érdekében szükséges eszközölni.  A  Csodasziget tagóvoda 
létszáma ugyanakkor nő. 

A  létszám-módosítás részletesebb indoklása: 
• A  Csodasziget tagóvoda negyedik csoportjának beindításával szüksége van a gyermeldétszámot 

72-ről  96  főre megemelni. 
• A  négycsoportos Várunk Rád tagóvoda létszámának 111-ről 80-ra csökkentése szükséges, a 

„Befogadó óvodák" projekt kapcsán. 
• A  négycsoportos Tündérkert tagóvoda létszámának 87-ről 80-ra csökkentése szükséges, szintén 

a „Befogadó óvodák" projekt kapcsán. 
• A  négycsoportos Napraforgó tagóvoda (székhelyóvoda) létszámát javasolt csökkenteni 120-ról 

100  főre, amely évek óta így van, hiszen az öt csoportos óvoda egyik csoportját tornaszobává 
alakították át,  de  az alapító okiratban eddig nem került módosításra. 

• A  Mesepalota tagóvoda létszámát 128-ról  126  főre javasolt csökkenteni, mert a  2  db kisebb 
teremben nem lehet  25  gyermeket elhelyezni. 

• A  Pitypang tagóvoda 180-as létszámát javasolt csökkenteni  150  főre, hiszen a  hat  csoportos 
tagóvodában nem lehet  30  fő/csoport gyermeklétszámot elhelyezni az Nkt.-ben maximált  25 
fővel szemben.  A  2017-ben átadott óvoda férőhelyének meghatározása üres csoportszobákra 
történt, majd  10  nm/terem beépített szekrények kerültek beépítésre  fixen,  melyet nem lehet 
hasznos alapterületnek tekinteni. 

• A TÁ-TI-KA  tagóvoda létszámát  126-ró!  100-ra javasolt módosítani, mert  2020.  szeptember 1-
től négy csoporttal működik. Az ötödik csoportszobából tornaszoba készült, így kiváltva azt a 
helyzetet, hogy a Szentkirályi utcában lévő Pázmány Péter Egyetem tornatermével kössön az 
önkormányzat szerződést, ahová saját óvónőjük kísérésében odasétálva, esőben, hóban a 
gyerekek foglalkozását eddig megtartották.  Most  igazolódott a járványhelyzetben, hogy erre a 
saját megoldásra mekkora szükség volt, mert a kijárási korlátok között is a gyermekek 
mozgásfejlesztése akadálytalanul megvalósulhatott a szülők legnagyobb elégedettségére. 

• A  Virágkoszorú és Gyerek-Virág tagóvodák azonos területű termekkel létesültek, így mind a 
kettő jellegzetessége, hogy van két nagyobb és két kisebb alapterületű csoportszoba.  A  kisebb 
termekben  24  főnél több gyermek nem helyezhető el, így kettővel csökkentettük a férőhelyeket. 
A  Virágkoszorú tagóvoda tekintetében 2020-ban átírták, a Gyerek-Virág tagóvoda 
vonatkozásában azonban nem. 

• A  Százszorszép tagóvoda két épületében nem azonosak a csoportszoba méretek. Háromban 
kevesebb gyermek helyezhető el termenként, mint  24  fő, ezért  3  fővel az összes férőhelyet 
csökkenteni szükséges. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratát módosító dokumentumot és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés I. számú melléklete tartalmazza. 

Az Nkt.  25.§ (4)  bekezdése szerint a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény 
házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a 
szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a 
kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 
egyetértése szükséges. Az Nkt.  26.  §  (1)  bekezdése alapján, a nevelő és oktató munka az óvodában a 
pedagógiai program szerint folyik, a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 
intézményvezető hagyja jóvá, a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, 
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges; az Nkt.  83.  §  (2) 
bekezdés i) pontja szerint, a fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot és az SZMSZ-t is. Az alapító 
okirat módosítása miatt,  2021.  szeptember  1.  hatállyal szükséges módosítani a Napraforgó Egyesített 
Óvoda szervezeti és működési szabályzatát és a pedagógiai programját is. 



Az Nkt.  83.  §  (4)  bekezdése szerint, a fenntartó a köznevelési intézmény feladatának megváltoztatásával 
összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet véleményét, 
továbbá a  84.  §  (9)  bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a települési nemzetiségi önkormányzat 
véleményét. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda alkalmazotti közössége és szülői szervezete, valamint a Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat egyaránt kifejezte egyetértését a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okirat 
módosításával a névváltoztatás, az alaptevékenység, valamint a feladatellátási helyenként felvezető 
maximális gyermek létszám tekintetében. 

A  fentiek szerint javasolom a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratát módosító dokumentum és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat elfogadását az előterjesztés  1.  mellékletében 
foglaltak szerint. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A 2021/2022.  nevelési év indításához, a Napraforgó Egyesített Óvodák alapító okiratának 
módosításához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Napraforgó Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása pénzügyi fedezetet nem 
igényel. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda névváltoztatása miatt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  127.  §  (1) 
bekezdése értelmében szükséges a Napraforgó Egyesített Óvoda és tagóvodái citntábláit, a 
nyomtatványait és a bélyegzőket cserélni, melynek pénzügyi fedezete az Intézmény  2021.  évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
42.  §  7.  pontja szerint a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: intézmény alapítása, 
átszervezése, megszüntetése. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I. 
29.)  Korm. rendelet I. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  4.  §  11.  pontja szerint 
intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai 
alapdokumentum  21.  §  (3)  bekezdés  c)-j)  pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, 
kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Az Nkt.  84.  §  (3)  bekezdése értelmében a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok 
kivételével - nevelési évben 
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a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, 
fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet 
meg, 
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

Az NIct.  84.  §  (7)  bekezdése szerint a fenntartó az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb)  szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 

Az NIct.  83.  §  (4)  bekezdése szerint, a fenntartó a köznevelési intézmény feladatának megváltoztatásával 
összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet véleményét, 
továbbá a  84.  §  (9)  bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a települési nemzetiségi önkormányzat 
véleményét. 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban:  AM.) 8.  §  (1)  bekezdése alapján 
költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító okiratban kell 
rendelkezni.  A 8/A.  §  (2)  bekezdése, alapján az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv 
adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására 
jogosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető.  A 9.  § a) pontja szerint,  ha  törvény eltérően 
nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a 
költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat is annak 
módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (a továbbiakban együtt: 
alapítói jogok) gyakorlását.  A 9/A.  §  (1)  bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője 
gyakorolja. 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  123.  §  (1)  bekezdése szerint a köznevelési intézmény a működése 
során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és - a  (2) 
bekezdés e) pontját kivéve - szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 
alapdokumentumában. 

A  fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Melléklet:  

I. számú melléklet Alapító okiratot módosító dokumentum, Alapító okirat (módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva) 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  .../2021.  (V. 
....) számú határozata 

a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratinak módosításáról 

A  Képviselő-testület 

1./  elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti, Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratot 
módosító dokumentumot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, melyek  2021. 
augusztus  01.  napjával lépnek hatályba. 

2J  felhatalmazza a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott alapító okiratot módosító 
dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére 
azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi 
— helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — kérdésekben nem módosíthatja. 

3./  felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az intézmény Szervezeti 
és működési szabályzatának módosítását, a határozat I. pontjában foglaltakra tekintettel és fenntartói 
egyetértés céljából terjessze elő. 

4./  felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az intézmény pedagógiai 
programjának módosítását, a határozat  1.  pontjában foglaltakra tekintettel, és fenntartói egyetértés 
céljából terjessze elő. 

Felelős:  1-2.  pont esetében: polgármester,  3-4.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője 

Határidő:  3-4.  pont esetében: 2021. június  30. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda 

Budapest, 2021.  április 

Dr. Erőss Gabor sk. 
alpolgármester 





K.,LauLuLt 

Okirat száma:  20210801/A/5 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló  2011.  évi CXC. törvény  21.  §  (2)  és  (3)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A  költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

A  költségvetési szerv 
1.1.1.  megnevezése: Józsefvárosi Óvodák 
1.1.2.  rövidített neve: JÓK 

1.2. A  költségvetési szerv 
1.2.1.  székhelye:  1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 
1.2.2.  telephelyei: 

 

telephely megnevezése telephely címe 

1. Józsefvárosi Óvodák 

Csodasziget Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38./A 

2. Józsefvárosi Óvodák 

Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  111/b 

3. Józsefvárosi Óvodák 

Katica Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

4. Józsefvárosi Óvodák 

Kincskereső Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

5. Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi  Ma  utca  9-15. 

6. Józsefvárosi Óvodák 

Napsugár Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

7. Józsefvárosi Óvodák 

Pitypang Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados út  12-14. 

8. Józsefvárosi Óvodák 

Százszorszép Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

9. Józsefvárosi Óvodák 

TÁ-TI-KA  Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi út  15. 

10. Józsefvárosi Óvodák 

Tündérkert Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 
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11. Józsefvárosi Óvodák 1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

 

Várunk  Bad  Tagóvodája 

 

12. Józsefvárosi Óvodák 1083 Budapest,  Baross utca  91. 

 

Virágkoszorú Tagóvodája 

 

2. A  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A  költségvetési szerv alapításának dátuma:  2015.  augusztus  1. 

2.2. A  költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

2.3. A  költsé etési szerv ioeIőd költsé2vetési szervének 

 

megnevezése székhelye 

1 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 1082 Budapest,  Baross utca  111./b 

2 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 1081 Budapest,  Kun utca  3. 
3 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 1089 Budapest,  Vajda  Peter  utca  37. 

4 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 1089 Budapest,  Bláthy  Otto  utca  35. 

5 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Koszorú utca  14-16. 

6 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 1085 Budapest,  Somogyi  Bela  utca  9-15. 

7 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 

8 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

9 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 1087 Budapest,  Százados út  14. 

10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 1083 Budapest,  Szigony utca  18. 

12 TÁ-TI-KA  Napközi Otthonos Óvoda 1088 Budapest,  Rákóczi  ‚lt  15. 

13 Várunk Rád Napközi Otthonos óvoda 1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

3. A  költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A  költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

3.1.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

3.2. A  költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
3.2.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

4. A  költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A  költségvetési szerv közfeladata:  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  13.  §  (6)  bekezdése szerinti óvodai ellátás, mely magában foglalja a nemzett, 

2/ 



köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  74.  §  (1)  bekezdésében meghatározott óvodai 
nevelést 

4.2. A  költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakáRazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  8.  §  (1)  bekezdése alapján az óvoda  a 
gyermek hároméves korától  a  tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e 
törvény  5.5 (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározottak szerinti - óvodai nevelés folyik.  Az 
intézmény  a  nevelőtestület által elfogadott pedagógiai  program  alapján végzi 
tevékenységét (óvodai fejlesztő  program). A  Józsefvárosi Óvodákban (székhelyóvodában), 
a  Gyerek-Virág,  a  Virágkoszorú,  a  Várunk Rád,  a  Napsugár,  a  Tündérkert,  a  Mesepalota,  a 
TA-TI-KA,  a  Csodasziget,  a  Százszorszép, Pitypang és Katica tagóvodában az óvodai 
nevelés keretében végzik  a  roma kulturális nevelést magyar nyelven. 
A  Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és tagóvodái  a  nemzeti köznevelésről szóló  2011. 
évi CXC. törvény  4.§ 25.  pontja szerint  a  szakértői bizottság szakértői véleménye alapján,  a 
fogyatékosság típusai - mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vau magatartásszabályozási zavarral) - szerint biztosítják  a  sajátos 
nevelési igényű gyermek ellátását. 
A  különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és tagóvodák: 

Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák TA-TI-KA 
Tagóvodája 

Érzékszervi (látássérült) látási fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák Gyerek-Virág 
Tagóvodája 

Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák Százszorszép 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Pitypang 
Tagóvodája 

Enyhe értelmi fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák Csodasziget 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Pitypang 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Mesepalota 
Tagóvodája 

Középsúlyos értelmi fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák Tündérkert 
Tagóvodája 

Beszéd fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) 
Józsefvárosi Óvodák Katica 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Mesepalota 
Tagóvodája 

Több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén  a  halmozottan fogyatékos értelmi és 
beszédfogyatékosság 

józsefvárosi Óvodák Napsugár 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Katica 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Várunk Rád 
Tagóvodája 

Autizmus spektrum zavar Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) 
és minden tagóvoda 7 1  
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Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)  

Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) 
és minden tagóvoda 

 

4.4. A  költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátáS szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A  költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  Budapest  Főváros VIII. kerület 
közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott felvételi körzetek szerint. 

5. A  költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A  költségvetési szerv vezető jét 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló  326/2013. (V111.30.)  Korm. rendelet, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló  2011.  évi CLXXIX. törvény figyelembevételével  5  évig terjedő 
határozott időre szólóan, a költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat 
a polgármester gyakorolja. 

5.2. A  költsé2vetésí szervnél alkalmazásban álló személyek  o  iszon a: 

 

foglalkoztatási jogviszony 

 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. 
törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (V111.30.) Korm. 
rendelet 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 

6. A  köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A  köznevelési intézmény 

6.1.1.  típusa: óvoda 

6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv, az intézmény vezető je rendelkezik az óvoda 
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, a szakmai anyag és eszközbeszerzés 
előirányzatával, a működtetési feladatok előirányzatával a  Budapest  Főváros VItt 
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kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak 
szerint. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (székhelye:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 
22.)  látja el. 

6.2. A  köznevelési intézmény ta intézmén  ei: 

 

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Józsefvárosi Óvodák 

Csodasziget Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38./A 

2. Józsefvárosi Óvodák 

Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  111/b 

3. Józsefvárosi Óvodák 

Katica Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

4. Józsefvárosi Óvodák 

Kincskereső Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

5. Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

6. Józsefvárosi Óvodák 

Napsugár Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

7. Józsefvárosi Óvodák 

Pitypang Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados  fit 12-14. 

8. Józsefvárosi Óvodák 

Százszorszép Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

9. Józsefvárosi Óvodák 

TÁ-TI-KA  Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi  tit 15. 

10. Józsefvárosi Óvodák 

Tündérkert Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

11. Józsefvárosi Óvodák 

Várunk Rád Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

12. Józsefvárosi Óvodák 

Virágkoszorú Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  91. 

6.3. A  feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

feladatellátási hely megnevezése alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermeklétszám (fő) 

1. 
Józsefvárosi Óvodák 
(székhelyóvoda) 

óvodai nevelés 

 

100 

2. Józsefvárosi Óvodák 
Csodasziget Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

96 

3. Józsefvárosi Óvodák 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

98 



4 . 
Józsefvárosi Óvodák 
Katica Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

144 

5. 
Józsefvárosi Óvodák 
Kincskereső Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

0 

6 
. 
 

Józsefvárosi Óvodák 
Mesepalota Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

126 

7 
.  

Józsefvárosi Óvodák 
Napsugár Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

89 

8. 
Józsefvárosi Óvodák 
Pitypang Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

150 

9 . 
 

Józsefvárosi Óvodák 
Százszorszép Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

141 

10 . 
Józsefvárosi Óvodák 

- 
TA-TI-KA  Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

100 

11 .  
Józsefvárosi Óvodák 
Tündérkert Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

80 

12. 
Józsefvárosi Óvodák 
Várunk Rád Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

80 

13. 
Józsefvárosi Óvodák 
Virágkoszorú Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

98 

 

székhelyen és tagintézményben 
összesen: 
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6.4. A  feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 
1083 Budapest  Baross utca 
111/b. 

35728/27 
/A/158 

ökr-ek szerint óvodai nevelés 

2 
1083 Budapest  Baross utca 
111/b. 

35728/11 ökr-ek szerint udvar 

3 
1083 Budapest  Baross utca 
91. 

35728/23 
/A/1 

ökr-ek szerint óvodai nevelés 

4 
1083 Budapest  Baross utca 
91. 

35728/30 ökr-ek szerint udvar 

5 
1089 Budapest  Bláthy Ottó 
utca  35. 

38599/3 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

6 
1086 Budapest Csobánc 
utca  5. 

35908 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

7 
1086 Budapest Danko  utca 
31. 

35484 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

8 
1086 Budapest Koszorú 
utca  15. 

35270 ökr-ek szerint játszóudvar 

9 1081 Budapest  Kun utca  3. 34756 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

10 
1085 Budapest Somogyi 
Béla utca  9-15. 

36465 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

11 
1088 Budapest  Rákóczi út 
15. 

36545 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

43 



12 
1087 Budapest  Százados út 
12-14. 

38877 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

13 
1083 Budapest  Tömő utca 
38/A. 

36139/3 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

14 

1084 Budapest  Tavaszmező 
utca 17., természetben a 
1086 Budapest  Szűz utca  2. 
alatt 

35263 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

15 
1084 Budapest  Tolnai Lajos 
utca  7-9. 

34803/1 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

16 
1084 Budapest  Víg utca  10. ,  34814 ökr-ek szerint játszóudvar 

17 
1089 Budapest  Vajda Péter 
utca  37. 

38579 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

14 





Okirat száma: 20210801/Mód/5 

Módosító okirat 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
Budapest  Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat által  2019.  május  22.  napján 
kiadott,  20190801/A/4  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  8/A.  §-a és a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  21.  §  (2)  és  {3} 
bekezdése alapján - a Polgármesternek a  27/2021. (1.29.)  számú Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott /2021. (V.06.)  számú 
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat  1.1.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.1. A  költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Józsefvárosi Óvodák 
1.1.2.rövidített neve: JÓK" 

2. Az alapító okirat  1.2.  pontja a következő  1.2.2.  alponttal egészül ki: 

„1.2.2.  telephelyei: 

 

telephely megnevezése telephely címe 

1. Józsefvárosi Óvodák 

Csodasziget Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38./A 

2. Józsefvárosi Óvodák 

Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  111/b 

3. Józsefvárosi Óvodák 

Katica Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

4. Józsefvárosi Óvodák 

Kincskereső Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

5. Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

6. Józsefvárosi Óvodák 

Napsugár Tagóvodája 

1086 Budapest, Dank()  utca  31. 

7. Józsefvárosi Óvodák 

Pitypang Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados út  12-14. 

8. Józsefvárosi Óvodák 

Százszorszép Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 
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9. Józsefvárosi Óvodák 

TÁ-TI-KA  Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi út  15. 

10. Józsefvárosi Óvodák 

Tündérkert Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

11. Józsefvárosi Óvodák 

Várunk Rád Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

12. Józsefvárosi Óvodák 

Virágkoszorú Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  91." 

3. Az alapító okirat  4.3.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  8.  §  (1)  bekezdése alapján az óvoda 
a  gyermek hároméves korától  a  tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e 
törvény  5.§ (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározottak szerinti - óvodai nevelés 
Az  intézmény  a  nevelőtestület által elfogadott pedagógiai  program  alapján végzi 
tevékenységét (óvodai fejlesztő  program). A  Józsefvárosi Óvodákban 
(székhelyóvodában),  a  Gyerek-Virág,  a  Virágkoszorú,  a  Várunk Rád,  a  Napsugár,  a 
Tündérkert,  a  Mesepalota,  a TA-TI-KA,  a  Csodasziget,  a  Százszorszép, Pitypang és Katica 
tagóvodában az óvodai nevelés keretében végzik  a  roma kulturális nevelést magyar 
nyelven. 
A  Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és tagóvodái  a  nemzeti köznevelésről szóló  2011. 

évi CXC. törvény  4.5 25.  pontja szerint  a  szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, 

a  fogyatékosság típusai - mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) - szerint biztosítják  a  sajátos 

nevelési igényű gyermek ellátását. 

A  különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és 

tagóvodák: 

Mozgásszervi (mozgássérült) 
fogyatékosság 

Józsefvárosi Óvodák 
Virágkoszorú Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák  TA-TI-KA 
Tagóvodája 

Érzékszervi (látássérült) látási 
fogyatékosság 

Józsefvárosi Óvodák Gyerek-
Virág Tagóvodája 

Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák 
Százszorszép Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Pitypang 
Tagóvodája 

Enyhe értelmi fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák 
Csodasziget Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Pitypang 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák 
Mesepalota Tagóvodája 
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10. Józsefvárosi Óvodák 

Tündérkert Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

11. Józsefvárosi Óvodák 

Várunk Rád Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca S. 

12. Józsefvárosi Óvodák 

Virágkoszorú Tagóvodája 

1083 apest, Baross utca  91." 

5.  Az alapító okirat  6.3.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A  feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

feladatellátási hely megnevezése alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermeklétszám (fő) 

. 
 

Józsefvárosi Óvodák 
(székhelyóvoda) 

óvodai nevelés 

 

100 

2. 
Józsefvárosi Óvodák 
Csodasziget Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

96 

3. 
Józsefvárosi Óvodák 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

98 

4. 
Józsefvárosi Óvodák 
Katica Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

144 

5. 
Józsefvárosi Óvodák 
Kincskereső Tagóvodája 

óvodai nevelés  1 0 

6 
. 
 

Józsefvárosi Óvodák 
Mesepalota Tagóvodája 

óvodai nevelés 126 

7. 
Józsefvárosi Óvodák 
Napsugár Tagóvodája 

óvodai nevelés 89 

8. Józsefvárosi Óvodák 
Pitypang Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

150 

9. 
Józsefvárosi Óvodák 
Százszorszép Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

141 

10. 
Józsefvárosi óvodák 
TA-T1-KA  Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

100 

11. 
Józsefvárosi Óvodák 
Tündérkert Tagóvodája 

óvodai nevelés 
• 

 

80 

12 
. 
 

Józsefvárosi Óvodák 
Várunk Rád Tagóvodája 

óvodai nevelés 

 

80 

13. 
Józsefvárosi Óvodák 
Virágkoszorú Tagóvodája 

óvodai nevelés 98 

 

székhelyen és tagintézményben 
összesen: 
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Jelen módosító okiratot  2021.  augusztus  1.  napjától kell alkalmazni. 

Budapest,  „időbélyegző szerint" 
P.H. 

Pikó András 
polgármester 
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Középsúlyos értelmi fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák 
Tündérkert Tagóvodája 

Beszéd fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák 
(székhelyóvoda) 
Józsefvárosi Óvodák Katica 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák 
Mesepalota Tagóvodája 

Több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén a halmozottan 
fogyatékos értelmi és 
beszédfogyatékosság 

Józsefvárosi Óvodák Napsugár 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Katica 
Tagóvodája 
Józsefvárosi Óvodák Várunk 
Rád Tagóvodája 

Autizmus spektrum zavar Józsefvárosi Óvodák 
(székhelyóvoda) és minden 
tagóvoda 

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavar) 

Józsefvárosi Óvodák 
(székhelyóvoda) és minden 
tagóvoda" 

4.  Az alapító okirat  6.2.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2. A  köznevelési intézmény tagintézményei: 

 

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Józsefvárosi Óvodák 

Csodasziget Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38./A 

2. Józsefvárosi Óvodák 

Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  111/b 

3. Józsefvárosi Óvodák 

Katica Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

4. józsefvárosi Óvodák 

Kincskereső Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

S. Józsefvárosi Óvodák 

Mesepalota Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

6. Józsefvárosi Óvodák 

Napsugár Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

7. Józsefvárosi Óvodák 

Pitypang Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados út  12-14. 

8. Józsefvárosi Óvodák 

Százszorszép Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

9. Józsefvárosi Óvodák 

TA.-TI-KA  Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi út  15. 
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