
Kivonat 3/4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. törvény 3.§ (2)  bekezdése  értelmében Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  az  1979.  évben   Budapest,  VIII.  ker.  Tanács  VB.  által  létesített 
(alapított)  Napköziotthonos  Óvoda  (alapításkori  név),  későbbi  nevén  Katica  Bölcsőde  és 
Napközi  Otthonos  Óvoda (jelenlegi  név)  intézmény  számára  277/2009.  (VI.17.) számú 
határozatával  kiadott  alapító  okiratát  az  államháztartási  szakfeladatok  rendjéről  szóló  
8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  
az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.  19.)  kormányrendelet és  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  37.§  (5)  bekezdésének,  a  gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§-ának, a személyes  
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek  
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.§,  
40.§-ának megfelelően az alábbi, egységes szerkezetben foglalt, módosított alapító okiratát 
adja ki.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye

Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda
1089 Budapest
Vajda Péter utca 37.

OM azonosítója: 034387

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1979.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító szerv neve és székhelye

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

5.) Költségvetési szerv típusa az 1993. évi LXXIX. törvény alapján

közoktatási intézmény: bölcsőde és óvoda

bölcsőde csoportjainak száma:   6 csoport
bölcsődében felvehető maximális gyermeklétszám: 72 fő
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óvodában felvehető maximális gyermeklétszám:           144 fő

6.) Költségvetési szerv működési köre

Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által meghatározott utcanév jegyzék szerint.

7.) Típus szerinti besorolás

Az  óvoda  közszolgáltató  költségvetési  szerv,  közintézmény.  A  közoktatási  törvényben 
foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely 
magában foglalja az óvodai nevelést, a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján  a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását.

a.) alaptevékenysége

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ (1) 
bekezdése  alapján  a  bölcsőde  a  családban  nevelhető  3  éven  aluli  gyermekek  napközbeni 
ellátását,  szakszerű  gondozását  és  nevelését  biztosító  intézmény,  a  15/1998.  (IV.30.)  NM 
rendelet  –  a személyes  gondoskodást nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről – 36.§ (1) bekezdésének 
figyelembe vételével.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján az óvoda 3 éves 
kortól  –  e  törvény  6.§  (2)  bekezdésében  meghatározottak  szerinti  –  a  tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturális nevelést 
magyar  nyelven, és a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége 
miatt  gondozásba  vett,  beszédfogyatékos,  hallássérült  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek 
nevelését.

Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8510 Iskolai előkészítő oktatás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

851020 Óvodai nevelés
889110 Bölcsődei ellátás

Szakfeladatok száma, megnevezése

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

851000 Óvodai  nevelés  intézményeinek,  programjainak  komplex 
támogatása

851011 Óvodai nevelés, ellátás
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889101 Bölcsődei ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.)  Besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv
Költségvetése  a  teljes  intézményi  működési  és  beszerzési  költségvetési  előirányzatot 
tartalmazza. Az intézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik. Az 
óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az önállóan működő és 
gazdálkodó TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) látja el. 

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban  38579 hrsz.  alatt  felvett  6613 m2 

alapterületű,  természetben 1089 Bp. Vajda Péter u.  37. alatt  található, a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan használata 
(a függelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök 
(gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) Az  intézmény  vezetőjének  kinevezési rendje

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény figyelembe vételével.

11.) Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya

A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében 
történik,  rájuk  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény, ennek 
végrehajtásáról  szóló  138/1992.  (X.8)  számú  Korm.  rendelet,  valamint  a  Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény irányadó.

12.) Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.
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Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2011. (II.17.) számú határozatával fogadta 
el,  ezzel  egyidejűleg  a  jelen  alapító  okirat  a  Képviselő-testület  277/2009.  (VI.17.)  számú 
határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép. 
Hatályos: 2011. március 1.

Budapest, 2011. február ….

………………………………….. …………………………………..
        Dr. Mészár Erika            Dr. Kocsis Máté
a jegyzőt helyettesítő aljegyző              polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
Csoportszoba 6
tornaszoba (tornaterem) 1
logopédiai foglalkoztató, egyéni 1
fejlesztő szoba 1
Játszóudvar 1
óvodavezetői iroda 1
óvodavezető-helyettesi iroda 1
gazdasági vezetői iroda -
nevelőtestületi szoba 1
orvosi szoba 1
Gyermeköltöző 4
gyermekmosdó, WC 3
felnőtt öltöző 2
elkülönítő szoba 1
Főzőkonyha -
Melegítőkonyha 1
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt 1
felnőtt mosdó 2
felnőtt WC 2
Mosléktároló 1
Raktár 2
Szertár 2
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