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Városgazdátkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határozati j av aslat a bizoÍtság' számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźĺ|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársy a|tsát.

TÍsztelt Képviselő.testůilet!

A gazdasági környezet alakulása, atátsadalmi viszonyok, a jogi szabá|yozás módosulásai az
ĺinkormányzatí fe|ađatok ellátását végzó intézmények műkĺjdésének folyamatos figyelemmel
kísérését követelik meg a fenntaľtásukat biĺosító képviselő-testiiletektől. A fenntartó
önkormányzat felelőssége, hogy lehetőségeit és tapasztalatait felhasználva alakítsa ki
intézményhźt\őzatźń és a változásoknak megfelelően, azok<hoz igazodva módosítsa annak
szetkezetét és múködési rendjét.

Józsefuáros onkoľmányzatźnak Képviselő-testületę a kĺiltséghatékony és színvonalas
közoktatási feladatellátás érđekében legutóbb 2008-ban módosítottaazintézmények számát és

kihasználtságát. A színvonalas munkavégzés fe|tételeit megteremteffe, a nevelési-oktatási
intézmények önkormányzati tiajđonú ingatlanokat, épületeket haszná|nak. Az intézméĺyek
épülete, tanteľmei, felszereltsége megfelelő színvonalon szolgáIjek a közoktatási feladatok
ellźtását, melyek felújítása folyamatosanzaj|ottpźtlytzati és saját foľrás fe|haszná|ásával.
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A közoktatási intézrnényekben a személyi feltételek adottak, a foglalkońatott
k<jzalkalmazottak szźtma csökkent az eImu|t időszakban, a |étszám jelenleg az ellátandő
feladatokhozigazođik, Azintézményekben foglalkoztatott szakmai (pedagógus, nevelő-oktató
munkát segítő) munkakörökben a szakos ellátás biztosított, valamennyi pedagógus az e|őírt
képesítési feltételekkel rendelkezik.

A Józsefuárosi Önkoľmányzat közoktatási feladat-e1|átási, íntézményhźiőzat múködtetési és
fejlesztési terv (intézkedési terv) szerint a kozok<tatási irtézmények ,,.....raciona|izáIása,
esetleges jtivőbeni átszervezése soľán ťrgyelembe vessziik, hogy az önkoľmányzat źlIta| ellátott
kötelező feladatellátás biztosított legyen, a tanulók, gyermekek részéte ne jelentsen aránýalan
terhet és segítse az esélyegyenlőséget, a megfelelő színvonalon történő gondoskođást.

Az intézmények átszervezése, összevonása, _ ha ezze| a költségcsökkentés elérése is a cél _
nem eredméĺyezheti a nevelő-oktató munka színvona|áĺak romlását. A gyeľmeManulói
Iétszétm vźtrhatő cs<jkkenése miatt azonban az <inkormányzat rákényszerülhet olyan döntések
meghozataIára, amelyek segítik a gazďasźĺgosság binosítását és a hatékonyabb
feladate1látást.''

A nevelésben-oktatásban részesített gyermekek, tanulók száma és ęzzęI ĺisszefüggésben az
épületek kihasználtsága az elmúlt évek során az iskolfüban csökkent, az óvodákban
minimáli s an v áIto zott.

Azővodák je|Iemző adatai(20II. októbeľ 1.):

Gye me k, tanulĺó |étszám v állitozás a
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szélmítottlétszám 1456
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ténylę ges |étszźmĺ a a kíhasznźĺItsás' Yo 90.89 %

Személvi feltételek
óvodapedagógus 160
nevelő-oktató munkát sesítő 94"75
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A Józsefuaľosi onkorményzat fenntaľtásában jelenleg 13 óvoda múkĺjdik, ahol óvodánként
eltéľő létszttmban |447 gyermek nevelését |átják el. A gyeľmekek létszámának vźitozásźfi
négy év statisztikai adataí alapjánóvodánként tiintettiik fe| az alábbi diagľamban.

Az óvodai épületek befogadóképessége nem túl magas. Az elhelyezheto gyermekek száma
80_180 fo kĺjzötti, a tényleges Iétszźlm75 és 155 fő közĺjtt van.

Az óvodák férőhely kihasználts ága a 200912010 . évben 9l'Yo-os' hasonló az e|óző évekhez.

ovodai kihasmáltsźąazalapító okiratok és a 2011.

októbeľi statisztika alapján
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A kęľĹilet óvodái kis csoportszámokkal működnek. Kerületi szinten az ővođai csoportok
száĺna 2004-tol 2009 -ig folyamatosan csökkent, az utolsó hiĺrom évben nem változott.

Gyeľnrekelĺ ľzárrriĺnak vńltozĺĺĺn
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A csopoľtszám a|aku|ásźú. az alábbi diagramon źlbtázoltuk.
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A keľĹilet fenntartásában mrĺkĺjdő óvodák csoportszámát, gyermek|étszámát, illetve a nevelési
sajátosságaikatazalábbitźlb|ázatbanösszesítettiik.

Ovoda neve Csoport-
szálm

Gyeľmek-
|étszám

Nevelési sajátosságok az ővodai nevelésr
pľogľam szeľint

GYEREK-VIRAG
Napközi otthonos
Uvocla

8 155

vizuális nęvelésre éptilő program

sajátos nevelési igéný (a megismerő funkciók,
vagy viselkedés fejlődésének organikus okľa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és tartós ľendellenessége
miatt gondozásba vett) gyermekek nevelése

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ęllátás magyar nyelven

KINCSKERESO
\apközi otthonos
Ovoda

5 98

néphagyom źny - otző pro gram

sajátos nęvelési igénnĺ (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okĺa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és taľtós ľendellenessége
miatt gondozásba vett, autisztikus tiinetekkel
rendelkező) gyermekek óvodai nevelése.
Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

Váľunk Rád

\apközi otthonos
Ovoda

4 87

Komplex prevenciós program' speciális
mozgásfejlesztés

SNI (a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okľa visszavezethető,
vagy organikus okľa vissza nem vezetheto



óvoda nęve Csoport-
szám

Gyeľmek-
Létszám

Nevelési saj átosságok az ővodai nevelésĺ
pľogram szeľint

súlyos és taľtós rendellenessége miatt
gondozásba vett, testi fogyatékos gyermekek
óvodai nevelése)

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

Napsugaľ I'..Iapközi

Otthonos Ovoda
4 87

Komplex prevenció s pľo gram' mozgás-fej lesztés

sajátos nevelési igényu (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okľa
visszavezethető, vagy organikus okra vissza
nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gond ozásba vett, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos) gyeľmekek óvodai nevelése.

Nemzęti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

Koszorú . Napkĺizi
Otthonos Ovoda

4 80

Egészségnevelés

sajátos nevelési igénytĺ (a megismęrő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus okľa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége
miatt gondozásba vett) gyermekek óvodai
nevelése

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magvaľ nvelven.

Hétszinvfuág

\apkcizi Otthonos
Ovoda

4 75

Komplex prevenciós óvodai progľam

sajátos nevelési igényrĺ (a megismeľő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okľa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gonđozásba vett) gyeľmekek óvodai
nevelése.

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

Mesepalota

\apközi otthonos
Ovoda

5 113

Komplex esnétikaí, művészeti

sajátos nevelési igényll (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus okľa
visszavezethető, vagy oľganikus okľa vissza
nem vezethető srilyos és taľtós rendellenessége
miatt gondozásba vett) gyeľmekek óvodai
nevelése.
Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyaľ nyelven



Ovoda neve Csopoľt-
szźtm

Gyermek-
|étszám

Nevelési sajátosságok az ővođai nevelési
program szerint

TA-TI-KA Napkozi
Otthonos Ovoda

5 125

zenei nevelésre éprilő készség-,
képességfejlesztés

sajátos nevelési igéný (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus okľa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nęm vezethető súlyos és tartós rendellenessége
miatt gondozásba vett) gyermekek óvodai
nevelése.

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magvar nvelven

Pitypang . Napközi
Otthonos Ovoda

4 r04

néphagyomány ápolása

sajátos nęvęlési igéný (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus olľa
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gondozásba vett) gyermekek óvodai
nevelése

Szivarvrány

\apk<izi Otthonos
Ovoda

151

epochális rendszeľű óvodai nevelés

sajátos nevelési igénnĺ (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okľa
visszavezethető' vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gondozásba vett, gyengén Iź./iő és enyhe
értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyaÍ nyelven

Százszorszép
Napközi otthonos
óvoda

6 137

kĺirnyezetvédelmi, teľmészetvédelmi nevelés

sajátos nevęlési igénytĺ (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus okra
visszavezethető, vagy organikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gondozásba vett, enyhe fokban
hallásséľült) gyeľmekek óvodai nevelése.

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyaÍ nyelven

Napraforgó

\apközi otthonos
Ovoda

4 91

Komplex Prevenciós ovodai Program

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése (a megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okĺa
visszavezethető. vagv orsanikus okĺa vissza



Ovoda neve Csopoľt-
szttm

Gyermek-
Iétszźtm

Nevelési sajátosságok az ővodai nevęIésl
pľogram szerint

nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége
miatt gond ozźsba vett, beszédfo gyatékos saj átos
nevelési igénnĺ gyermekek nevelése)

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

Katica Bölcsőde és

\apkcizi Otthonos
Ovoda

6 1,44

differenciált képesség és készségfejlesztő,
integrált nevelés

sajátos nęvelési igényű (a megismerő funkciók,
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okľa
visszavezethető, vagy oľganikus okľa vissza
nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége
miatt gondozásba vett, beszédfogyatékos,
hallásséľült) gyeľmekek óvodai nevelése.

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés,
ellátás magyar nyelven

A gyermekek létszámhoz igazodőan az ęlmúlt években aľányosan cs<jkkent az ővodákban
foglalkoztatott dolgozóklétszáma is. Az álláshelyek szttma2006 őta 33 álláshellyel csökkent,
mely a pedagógus (-10,5 Íő), a nevelő-oktató munkát segítő és egyéb koza|ka|mazoÍti
álláshelyeken (-f2,5 fő) is megfigyelhető az alábbiak szerint:

óvodai álláshelyek alakulása
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A2011l20I2. nevelési évben az ővodák az alábbi álláshęlvekkel ľendelkeznek.

*A TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda |átja eI az ővodélk gazdasági feladatait

Fenti adatokbóllátható,hogy keľiiletiink 13 önállóan műkĺidő óvodájában alacsony a gyermek
és dolgozói|étszám, nagyon kis intézmények miíködnek, melyek mindegyikében el kell látni
minđen olyan feladatot, amely egy önálló intézmény irźnyításához szfüséges.

A közoktatásľa minden évben jelentős forrásokat fordít az onkoľmányzat, ezéľt sztikséges a
racíonalizáIás lehetőségeinek folyamatos vizsgźt|ata. A jelenlegi intézményi struktúra
vźitozatlarl foľmában történő fenntartása nem célszeni, javasolt az eddig ellátott kötelező
fel adatok további bizto s ítása me l l ett az intézményrendszer áta|ak<ltása.

A hatékonyabb mfüödés érdekében javaso|jlk az óvodák átszervezését oly módon, hogy a
jelenlegi óvodák kĺjzül egy székhelyként, a többi 12 ővodapedig telephelyként műkĺidjtin. Az
átszetvezéshatásźna máľ nemcsak gazdasźąilag, hanem szervezeti|eg is egy óvoda miĺködne.

Az óvodák źÍszewęzését indokolja: a hatékonyabb feladatellátźs, źÍ|źiÍ'hatóbb intézményi
működés elősegítése, az admínisńráciő cscikkentése (gazďasági, tanügyi, sza|<rnai, munkaügyi
stb.) és a helyi sajátosságok megtartása mellett a sokféle nevelési pľogľamok
összehangolásanak lehetősége'

Azá||anháńartásrő| szőIő 1992. évi XXXVII. törvény 95' $ alapjan

(|) 
^z 

a|apitő szerv jogosult kĺiltségvetési szervet áta|akítaru, megsziintetni. a kĺiltségvetési
szerv átalakítása történhet egyesítéssel vagy széŃá|asztással. Az egyesítés lęhet beolvadás
vagy összeolvadás.

(2) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési sZeľV megszűnik, jogutódja az átvevó
intézmény.

(3) osszeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszúnnek, jogutódj uk az
átalakítással létrejövő új koltségvetési szeľv.

Intézmény
20 I | /f0|2. dol gozói |étszźlm

pedagógus pedagógiai munkát segítő gazdasági, technikai Osszesen
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Gyerek-V. 18 11 f 3l
Kincskereső If 1,5 20,5

Várunk Rád 10 6,5 1,5 18

Napsugár 10 5 2 17

Koszorú 10 5 2 t7
Hétszinvirź.g t0 5 f I7

Mesepalota 1f 1,5 20,5

TA-TI-KA t2 8,75 9,5* 30,25

Pitypane 10 5 )5 17,5

Szivátvánv t6 10,25 2 28,25

Százszotszép I4 8,25 f 24,25

Napraforgó 1t 6,5 f 19,5

Katica 15 9,5 2 26,5

Osszesen 160 94,75 32,5 287,25



Az ővođák átszervezéséné| az összeolvadást javasoljvk, az egyesítendő óvođák jogutődja az
átalakítással létrejovő ilj iĺtézméÍY, ä Józsefuaľosi Napközi otthonos ovoda, melynek
telephelyei jelenlegi vá|asztott nevüket megtarthatj ak.

Az intézményhźiőzat áta|akításźIra vonatkozó és a jĺlvő szempontjából fontos döntés
meghozataIźúlozak< jvetkezőkvizsgá|ataszükséges:

kialakítása (a Katica Napközi otthonos ovoda és Bölcsőde bĺilcsődei
intézménye gysé g további műktjdtetési foľmáj a)

Az átszęrvezés előnyei :

intézményháIőzat működtetésének költségei csökkęnthetők a szakmai színvonal
megtartása, illetve fej lesztése mellett.

me gteremti a fel adatok'ho z igazodó munkae r ő - gazdtiko dás l ehető s é gét.

megmaradhatĺak, illetve ajó gyakorlatiĺtézményen belül kcinnyebben átvehető.

óvodai szolgá|tatások igénybevétele vá|tozat|anu1, jelentős költségnövekedés nélkiil,
azonos köľĹilmények kĺjzott biztosított. A nevelési intézmény eléréséhez sziikséges
időtaĺam jelentősen nem növekszik meg.

álláshelyek száma.

A magasabb vezetők, vęzetok jelenlegi pótléka éves szinten az ővodfüban 18.096 e Ft +

járulék, mely döntéstől függően kb' 5.800 eFt + jaľulék összeggel csökkenthető.

Az intézményvezetők és intézményvezető helyettesek számának vttltozásźxal a kĺjzoktatási

törvényben meghatározott kötelező őták szttma (ezze| az őrakeđvezmények heti száma) is

vá|tozik, mely dcintéstől ftiggoen kb. 4-5 álláshely cscjkkenést jelenthet.

A v ezetői |étszám és heti őr aszárn vaľható v áItozása:

óvodfü
jelenlegi źiszerv ezést kcivetően i avasolt

magasabb
vezetó

vezető
(szakmai)

magasabb
vezetó

vezető
íszakmai)

létszdm (fi)
I4* 15 3* t6

kijtelező óra (óľa/héĄ

78 360 I2 96 - 384

(* ebből egy fő gazđaságivezetó)

A várhatő előnyök, eredmények mellett az átszervezéssel vźnhatőarl nehézségekkel is szembe
kellnézni.



Az źńmeneti időszakban feszültségek alakulhatnak ki a résztvevők, illętvę a résztvevők
csopoľtjai között a koľábbi önálló intézményeknél meglévő különbözőségek,
sajátosságok miatt.

Átmenetileg nehézséget okozhat egy nagy-intézmény múködtetése, a belső kapcsolatok,
kommunikáció kialakítása.

Az intézményrendszęr áta|akitźsa, a szervezetí módosulások miatt egyéni vagy
csopoľtos éľdekek séľĺilhetnek, egz,isrÍenciális pľohlémákathozhat avá|toztłs.

A megszokott ľend megváItozásźú tĺibben &ze|mí alapon elutasítják. Szakmai
pľo gľamok, saj áto sságok, önálló ság féltése me gj elenhet.

esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefuáľosban aZ esélyegyenlőség
többiľrínyu, egyidejű javítása érdekében c. ľÁuop-:.3,2-O8lt-2008-0002 sz.
támogatási szerzőđés 3.4 porrtjában az onkormanyzat, mint kedvezményezeĺt váI|alta,
hogy a Projektet a megjeltilt helyszíneken megvalósítja, és azt afenriartási időszak alatt
vgyanęzęn a helyeken fenntaľtja. A fenntaľtási iđőszak 5 évre (2016. július 31-ig)
vonatkozik. (A kötelezettség a |3 ővodára, a 8 áItalźnos iskoláľa és a Nevelési
Tanácsadóra is vonatkozik.)

Az átalraklulá s s a l ii s sz efůi ggő fela d ato k ellátá s a

Atęrvęzętíintézkedés akozoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Kt.)
szerint źttszervezésnek minősül. Intézményátszewezés ugyanis minden olyan fenntaľtói
döntés, amely az alapitő okiratnak a Kt-ben meghatźrozottak szeľinti módosulásával jar.

Az intézméĺyszerkezet źttaIakitásához a Képviselő-testiiletnek előzetesen a sztnđékot kell
megfogalmazni al.lhoz, hogy az átszervezéshez sztikséges đöntést a jogszabáIyoknak
megfelelően elő lehessen készíteni.

Az źńszewezés, megszĺintetés tervezett időpontjanak kijelölését meghatátozza a törvényi
előírás (Kt. 102. $ (9)), amely szeľint a fenntaľtó szoľgalmi időben, továbbá július és
augusztus hónapok kivételével nevelési évben iskolát, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg.

A kijelĺilt időpontig meg kell hozni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a zĺjkkenőmentes
źta|akítást b i ĺo sítj ĺík.

A Kt. 88. $ (6) eloiqa, hogy a helyi önkormźnyzat közoktatási intézményét, illetve egyes
szolgáItatźts ellátását -részben vagy egészben. akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét
akkoľ szervezhetí źú., ha az ađott tevékenységről, szolgáltatásról továbbľa is megfelelő
színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak,
sziilőnek nem jelent arźtnyta|an terhet. Ennek eldontéséhez be ke|| szerczni a fővárosi
önkormányzat fej lesztési teľvľe épített szakvéleményét.

A helyi önkoľmányzat az oľszágos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét
kĺjteles beszerczni tewezett intézkedésének véleményezése céljából. A szakértőnek abban a
kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység,
szolgźůtatás me gfe l elő színvonal on töľténő tovább i e|Iátását,

A szakértő véleményét a fővaľosi önkormźnyzat részére -a szakvé|emény megkéľésével
egyidejűleg- meg kell küldeni.

A fliggetlen szakértore a helyi önkormĺányzat megkereséséľe az o|<tatási Hivatal tesz
iavaslatot.

t0



A testiileti döntések előtt le kell folyatni a Kt. szerinti egyeztetéseket (a fenntartó a
kozoktatási intézmény éúszewezésével ĺ}sszefuggő döntése e|őtt beszęrzi az intézmény
a\kalmazoÍti kĺ}zösségéĺek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak
véleményét).

A közalkalmazotĺak jogállásĺáľóI szőIő 1992. évi )ooilIl. törvény (KJT) eloírja, hogy a
munkatigyi kapcsolatokat és a kozalkalmazottí jogviszonyt érintő terĹileti és telepiilési
jelentőségiĺ kérdésekben az ĺjnkormźnyzat az érintett megfelelő szinhi szakszervezetekkel
önkormányzatiérdekegyeztetőfórumbanegyeúeĹ
Ha az óvodában, iskolában nęmzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és

oktatás folyik, a döntéshez ahe|yi önkoľmányzatnakbe kell szerezĺĺę azintézmény székhelye
szerint illetékes kisebbségi <inkoľmányzat egyetéľtését és az országos kisebbségi
<inkormány zat v éIeményét i s.
Mindezek birtokában hozhatő meg a fenntartói döntés.
Az źńszervezésből adódó vá|tozásokat a jogszabályok bebrtásáva|, az érinteĺtek bevonásával
és együttmfüođésével kell lebonyolítani.
Elő kell készíteni a megszí,lnő intézmények tekintetében az źúadást-átvételt (szakmai
pro gramok, tanügyi dokumentumok, munkatigyi feladatok, költségvetés, vagyon stb.)

Az źúalakitásra kijelölt időpontig meg kell hozni mindazokat az intézkeďéseket, amelyek a

zĺjkkenőmentes átalakítást biztosítjelk, Az intézkedések kĺjzül kiemeltek a szeméIyí kérdéseket
érintőek, amelyek a munkáltatóktól köriiltekintő előkészítést és végrehajtást követelnek.

A szandéknyilatkozat elfogađása koltségvetési feđezetęt nem igényel.

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefváros onkormźnyzat Képviselő-testtilet és szervei
szęrvezetí és miikĺidési szabá|yzatátő| szőIő I9l2009. (V.06.) onkormanyzati rendelet 1.

mellékletének 9. pontj a a|apjźn intézmény alapítása minősítętt szavazattöbbséget igénylő
kérdés, mely a képviselő-testiilet át nem ruházhatő hatáskörébe tartozik. Figyelemme| az otv.
10. $ (1) bekezdése g) pontjában foglaltakľa, az a|ábbí határozati javaslatot terjesztem
elfogadásra a Tisaelt Képviselő-tęstület elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy:

1. kinyilvanítj a azon szźndékźt, hogy az źĺItalafenntaľtott 13 óvodát

Intézmény neve
GYEREK-VIRÁG Napk<izi otthonos ovoda
Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda
KINCSKERESO Napközi otthoĺos óvoda
Várunk Ráđ Napközi otthonos ovoda
Napsugár Napközi otthonos óvoda
Koszorú Napkĺizi otthonos ovoda
Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
Mesepalota Napkcizi otthonos óvoda
TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Sziv áw źny Napközi otthono s óvoda
Százszor szép Napktizi otthono s óvo đa
Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda

Intézmény címe
1082 Budapest, Baľoss u. 93. és 1l1/b.
1089 Budapest, Vajda P. u. 35-39.
l089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobiínc u. 5.

l086 Budapest, Dankó u. 31.
1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.
1081 Budapest, Kun u. 3.
1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.
1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Százados út 14.

1083 Budapest, Szigony u. 18.

I 086 Budap est, Szuz u. 2.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.
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2012. július 31. napjávaI _a vonatkozó jogszabáIyi előírások betartásával_, mint
önkormanyzati koltségvetési szerveket az Aht. 95. s (3) bekezdése szęrint átalakítja
összeolvadással és 2012. augusztus 1. ĺapjával |étrehozza a Jőzsefvárosi Napközi
otthonos ovoda közoktatási iĺtézméný. mint cinállóan műkĺjdő és <jnállóan gazdá|kodő
iĺtézményt, me ly j o gut ő đ intézménye a me gs züntetett 1 3 óvo dának.

2. Az újonnan létrejött Józsefuáľosi Napkcizi otthonos óvoda székhelye:
1084 Budapest, Tolnai L.u.7-9.

telephelyei:
1082 Budapest, Baross u. 11 l/b
1082 Budapest, Baross u. 91-93.
1089 Buđapest, Bláthy o. u. 35.
1086 Buđapest, Csobánc u.5.
1086 Budapest, Dankó u.31.
1086 Budapest, Koszorú u. |4-16.
1081 Budapest, Kunu. 3.

1085 Budapest, Somogyi u. 9-15.
1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Százados út 14.

1083 Budapest, Szigonyu. 18.

1083 Budapest, Tömő u. 38/A
1 086 Budap est, Szuz u. 2.

1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9.
1089 Budapest, Vajda P. u..37.

3. felkéri a polgĺáľmestert a jogszabáIyi előírásoknak megfelelő egyeztetések
lefolytatására, valamint a megsziintetéssel és átszervezéssel kapcsolatban meghozandó
đöntések képviselő-teshilet elé teľj esztéséľe.

Fęlelős: polgármesteľ

Hatĺáridő: I-2. poĺtesetén: Z}Iz.július 3 1.

3. pont esetén: 2012, május 31'

A dĺjntés végľehajtásat végző szewezeti egység: Pénzngyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási
Űgyosztá|y.

Budapest, 20Il. novembeľ 28.

//-\ nl\t

J],'*Ł Ą,,
Sántha Péteľné V

alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés :
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12


