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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számár a

TÍsztelt Képvĺselő-testůĺlet!

A Józsefuárosi onkormányzat 386/20If. (XI.08.) számű határozatźnak 11. pontjában rigy
ľendelkezett, hogy a fenntaľtásában lévő óvodák gazdálkodását érintő döntése szerint módosított
alapító okiratokat a decemberi iilésén tárgya|ja.

Az ővodák a|apítő okiratának módosítását a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 97. $ (4) bekezdése is indokolja. A rendelkezés szerint a fenntartónak f07f '

december 3|. napjáig felül kell vizsgtt|nia a köznevelési intézményeinek alapító okiratait.

Az óvodák a|apitő okiratainak módosításánźi a gazdźikodásukat éľintő képviselő-testületi döntés

megjelenítésén túl átvezettük az Nkt. szeľinti vźÄtozásokat, különosen a sajátos nevelési igényű
gyermekek fogyatékosság típusait meghatározó törvényi vźútozást (4. $ 25. pont).

Az a|apitő okiratok módosításánál figyelembe vettĺik az źil'amhźztartásről. szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368120|l' (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. $-át,
valamint a köznevelési töľvény 21. $ (3) bekezdését, mely meghatározza a közneveléssel foglalkozó
költségvetési szervek a|apitő okiratának kĺjtelező taľtalmi elemeit. Éí:ł !'{E:ľtTT n
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Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő -testĺtleti iilés iilőpon Lja: 20 12. dęcelľrber 6. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Józsefváľosi Onkormányzat á.Jtal. fenntartott óvodák atapító
okiratának módosításáľa

A napirendet ĺyiVzatl ülésen kell taľgyalni, a rcndeletlhaÍárpza[ elfogadásĺíhoz
egyszeľiĺ/qinlĺqített szav azattóbbség sztikséges.

ElorÉszÍro szpnvpzETl EGYSÉG: HUMANSZoLGÁLTATÁSI ÜGYoSZTALY Cxo,t.o/ĺ,n".

KÉszÍrprrE (ÜGYINTÉzo NevE): Doso M,ł'coolNe' l ľ,
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉ].IYELiNĘMI8IŃYEL, IGAZoLÁS . 1/lu--...',

JooI rcoNľRott ,-b1
BpľpRĺeszTÉSRE ALKALMAS :

JEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzügyĺ BÍzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x

Hatźr ozati j av aslat a bízotĺság' széffiéra:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatźsi Bizottság javaso|ja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés meglár gy a|ásáń'



A Korm. rendęlet 5. $ (4) bekezdése szeľint aza|apítő okirat módosítása esetén el kell készíteni és a
módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatot is.

A módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratok az
előterjesztés 1 -26. mellékletét képezik.

Az á||amhźlztartźsrő| sző|ő f0|1. évi CXCV. töľvény 8. $ (1) bekezdés b) pontja szerint költségvetési
szerv a|apitźtsára jogosult helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormźnyzat'

A Képviselő-testtilet hatásköre a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: otv.) 10. $ (1) bekezdés g) pontján alapul, mely szerint a képviselő-testtilet
hatásköľéből nem ruházhatő át intézmény alapítása. Az ow' 15. $ (l) bekezdése a|apjźn minősített
többség sztikséges a döntés elfogadásához.
Az a|apitó okiľatok módosítása pénzugyi fedezetet nem igényel.
Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnoza,TI JAvAsLAT

A képviselő-testtilet úry dönt, hogy

1. az á|ta|a fenntaľtott Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi otthonos
ovoda' a Várunk Rád Napközi otthonos Ővoda, a Napsugár Napközi otthonos Övoda, a
Koszoľú Napközi otthonos ovoda, a Hétszínvirág Napközi offhonos ovoda, a Mesepalota
Napközi otthonos óvoda' a ľÁ-ľI-ra Napközi otthonos óvoda, a Pitypang Napközi
otthonos ovoda, a Szivárvźny Napkozi otthonos ovoda, a Százszorszép Napközi otthonos
ovoda' a Napraforgó Napközi otthonos óvoda és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovoda módosító okiratźtt, valamint a módosításokkal erységes szerkezetbe foglalt a|apitő
okiratát az e|őterjesztés I-f6' sz. mellékletében foglalt taľtalommal, f0|3, januáľ l-i hatállyal
jőváhagyja.

2' fe|hata|mazza a po|gźtrmestert a határozat 1. pontjában meghatćrozott dokumentumok
a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|f. december 18.

A diintés végrehajtását végző szervezeti
Intézményfelügyeleti Iľoda, Pénzü gyi IJ gyosztźiy

Budapest, fllf . november 23.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

egység: Humánszolgá|tatási Ugyosztźiy

í\ľ l I
ś-łł:.ťů\

Sántha Péteľné
alpolgármester

nevében és meebízásábił:4*k
a|jegyző



1.sz. melléklet
Gyeľek.Yiľág Napkiizi Otthonos óvoda

alapító okiľatát módosító okiľat
A 2012. június I. napjátőI hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az aIźhbiak
szerint módosul.

Az alapítĺó okiľat bevezető ľésze az alá"ůbiak szeľint módosul:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre á11ó dokumentumok alapjĺĺn az 1978. évben, illetve 1983. évben (tagóvoda)
Budapest, VIII. keľ. Tanács vB. által létesített (alapított) Napközĺotthonos óvoda
(alapításkori név) Gyerek.Virág Napktizi Otthonos óvoda (elenlegi név) íntézmény
számára a 159/2012.(V.3.) szźmń hatźnozatźwa| kiađott alapító okiľatát a nemzeti
kÓznevel,ésről szóló 201]. évi CXC. torvény (továbbiakban: kôznevelési törvény) érte|mébeĺ
felülvizsgálta, és az á||anháztartźsrő| szőIő 2011. évi CXCV. tcirvény, az áIlaĺ.hánańásľól
szóló törvény végľehajtź.sáĺőI sző|ő 3681201 1. (xII. 31.) Koľm. renđelet, a szakfe|adatrendről
és az áIlamhtnartási szakágazatí rcndtó| sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet és a
koznevelési tÓrvény 2]. s (j) bekezđésének megfelelően az alźtbbi, egységes szetkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat 5.) pontja az a|á.ňbiak szerint mĺódosul:
S.)Kö|tséwetési szerv típusa a ki)znevelésí törvénv a|apián:

felvehető maximális gyeľmek|étszám:

óvoda

180 fő

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda. A koznevelési torvényben foglaltak alapjánönálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az a|apitő okiľat 8.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabályban meghatáľozott kiizfeladata :

A koznevelési torvény a|apján kozfeladata a koznevelés, me|y magźlban foglalja az ővodai
nevelést.

Ąz a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|ábbĺak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

A köznevelésl töľvény 8. $ (1) bekezdése al'apján az ővoda a gyermek hároméves korától a
tankÓtelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatátozottak szerinti - óvodai nevelés folyik' Az intézmény a nevelőtestület ĺźltal
elfugadott nevelési program alapjón végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és szakértői
bizottság szakéľtői véleménye a|apján ellátjĺĺk a kÓznevelési tÓrvény 4.s 25. pontja szerirý; a
kult;nleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fog1latékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vag/ mągatartásszabólyozósi zavarral) kĺ;zdő sajátos
nevelési igénytĺ gyermekek nevelését is.



Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az alálbbĺak szerĺnt módosul:
c.) GazdáIkodásĺ besoľolása:

Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az intézmény vezetője ľendelkezik az óvoda alapfeladatai ellótásót szolgáló személyi
juttatásokkal és az ązokhoz kapcsolódó jórulékok és egyéb kozterhek előirdnyzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézményműkôdtető KÓzponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) korcu munkamegosztósi megállapodósban fogĺaltak szeľint rendeĺkezik ą
Józsefvárosi Intézményműkaúető Közpot kaltségvetésében biztosított míÍktjdtetés
e l ő ir ány z at áv al é s az e g,l é b e l ő ir ány z at o kkal.
Az ővođa pénzngyí-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapjan az önáI|őan
múk<jdő és gazdáIkodő Józsefvárosi IntézménymíÍkadtető Kozpont (]082 Budapest,
Baross u. 84.) |átja eI.

Lz a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ź.Ďbiak szeľĺnt módosul:
10.) A kiiltséevetési szerv vezetőiének meebÍzási ľendie:
A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat Íftjźnbízza meg a kozalka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi
X)oilII. törvény, a ktjznevelésź törvény, a kozaIkalmazottak jogá||ásárő| szől'ő 1992. évi
xxxIII. törvény végrehajtásźlrőI szőIő 13811992. (X.8.) számíl Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő20|1. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevételével. A költségvetési
szerv vezetője egýttal a Baľoss u. 91-93. szźlma|aĹt lévő tagóvodavezetői feladatait is ellátja.

Lz a|apítő okĺľat 11.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
11.) A ktiltséevetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fogla|końatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásríľól sző|ő |992. évi )oo(III. töľvény,
valamint amunkn tÓľvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irónyadó.

Zá'ľadék

A Gyerek-Viľág Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főviíľos VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testtilete .....l20t2.(,tll.6.) szĺámú határozatával2013.
január 1. hatállyal hagytajóvá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Nĺ.álté
polgármesteľ



2.sz. melléklet
ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjĺín az 1978. évben, illefue 1983. évben (tagóvoda)
Budapest, VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Napkiiziotthonos ovoda
(alapításkoľi név) Gyeľek-Viľág Napkiĺzi Otthonos óvoĺla (elenlegi név) intézmény
számára a I59/2012.(V.3.) szźmÍl hatźtrozatáva| kiadott a|apítő okiratéń a nemzeti
koznevelésről szóló 201], évi CXC. torvény (továbbiakban: koznevelési törvény) éľtelmében
felülvizsgálta, és az á||anlháztartástőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény' az źi|anhá^artásról
szóló törvény végrehajtásaľól szo|ő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről
és az á||amhánartási szakágazatí rendről szóló 5612011. (xII.31.) NGM rendelet és a
koznevelési torvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az aIźlbbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Költséevetési szerv:

Neve: Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 111/b.

telephelye:

tagóvođa: 1082 Budapest
Baľoss utca9l-93.

oM azonosítója: 034376

2.) Ktiltséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB., 1978., illetve 1983.

3.) Ktiltségvetési szerv fenntaľtói a:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefu ĺáľosi onkorm áĺyzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4).Ktiltséevetési szery tó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiárosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross tt. 63-67.

5.)Kö|tséwetésiszew típusa a kijznevelésitőrvény a|apiánz óvoda

felvehető maximális gyermeklétszám: 180 fo

6.) Kti|tséevetésĺ szeľv illetékesséee, működési ktire:

Köľzete: Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete által
me ghatár ozott utc anév j e gy zék szeľint.



7.) TÍpus szeľĺnti besorolás:

óvoda. A koznevelési ttirvényben foglaltak a|apjánönáltó jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabálvban meehatáľozott közfeladata:

A koznevelési torvény a|apjźn kozfe|adata a kozneveĺés, mely magábarl foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A köznevelési torvéĺy 8 $ (1) bekezdése a|apján az ővoda a glermek hároméves korától ą
tankotelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e töľvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik, Az intézmény a nevelőtestület áltaĺ
elfugadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program)' Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cígźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véleménye a|apján ellátjak a köznevel,ési torvény 4.s 25. pontja szeúnt.. a
kulanleges bónósmódot igénylő mozgásszervi fogłatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tąnulási, figlelem- vagl magatartásszabályozósi zavarral) küzdő sajátos
nevelési igényu gyermekek nevelését is.

A||ambáztaľtási
szakásazatszáma

A||amhźntaľtási szakágazat m e gnevezés e

8s1020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
851000 ovodai nevęlés intézményeinek, programjainak komplex

támosatása
85101 I ovodai nevelés. ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyęľmekek óvodai nevelése, elLźúása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
562912 ovodai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés

-*".b') Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővođa önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az intézĺnény vezetóje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó jórulékok és eg,,éb kazterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézményműkaúeő Központtal (]082 Budapest, Baross. u.

84.) kt;t\u munkamegosztási megáĺlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézménymiikaúető Központ koltségvetésében biztosított műkodtetés
e l ő ir óny z at áv al é s az e gł é b e l ő ir ány z ato kknl.
Az ővoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az onźůIőart
mĺĺködő és gazđźikodő Józsefvárosi IntézménymiÍkodtető Kozpont (]082 Budapest,
Bąross u. 84.) |tĺja e|.



9.) A feladat ellátását szoleáló iinkoľmánvzati vagvon' vagvon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvántaľtásb an35728t27tN158Ílľsz. alattfelvett 375 m2
alapterĹiletú, természetben 1082 Bp. Baross u. 1 1 l/b alatt talźĺIhato, a Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat tulajdonát képezó felépítményes ingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), a 35728t11 hĺsz. aLatt felvett 1856 m2
alapterületű, a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Jőzseťvárosi onkoľmányzat tulajdonát képezo

ingatlan (udvaľ) haszná|ata, és 35728t23tV1 hĺsz. alatt felvett 743 m2 a|apterületíi,
teľmészetben 1082 Bp. Baross u. 9I-93. a|att ta|áLhatő, a Budapest Fővaros VIII. kerülęt
Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonát képezo felépítményes ingatlan (tagóvoda) hasznáIata
és 35728130 hľsz. alatt felvett 1856 m, alaptetülehĺ, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkormányzat tulajdonát képező ingatlan (udvar) haszná|ata, valamint vagyoni
értékű jogok, targyí eszkĺjzĺ}k (gépek, berendezések, felszeľelések, járművek) haszná|ata
áIIő eszkozlę|tár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testület ź/rta| alkotott rendeletekben meghatźltozoĹt
szabályok az ír źny adők.

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kenilet Jőzsefrĺárosi onkormányzat
Képviselő-testülete páLyázattftjtnbízza meg a közalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. évi
X)oilII. törvény, a koznevelési towény, a koza|ka|mazoÍlak jogállásĺíľól szóló t992. évi
)ooilIl. tĺlrvény végrehajtásáről' szoIő l38ll992. (x.8.) szźlmű Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXIX. töľvény figyelembevételével. A költségvetési
szew vezetője egyúttal a Baľoss u. 91-93. szźml a|att lévő tagóvodavezetői feladatait is ellátja.

11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
pegieltilése:

A foglalkoztatottak foglaIkoztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tĺirténik, rájuk a ktjzalkalmazottak jogá||ásáről szóló |992. évi X)oilII. törvény,
valamint munka törvénykonyvéľől szóló 20]2. évi I, torvény az irónyadó.

12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az źita|amegbízottíntézményi dolgozó.

Zárad'ék

A Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvoda a|apitő okiľatát Budapest Fővaĺos VIII. kerület
Józsefuáľosi onkoľmanyzat Képviselĺĺ-testiilete ......ĺ2012.(xII.6.) számu határozatźlva|
2013. j anuáľ |. hatálly a| hagýa jőv á.

Budapest, 2012. december ....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté

polgáľmesteľ



Függelék

řIelyiségek
Helyĺségek száma

Székhely Telephely ltagővodal
csopoľtszoba 4 4

toľnaszoba I 1

logopédiai fo glalkoztató, egyéni 1

fejlesztő szoba 1 I

iátszóudvar I I

óvodavęzetői iroda I

őv o dav ezető-helyettesi iľo da 1

Ovodatitkari iroda 1

nevelőtestületi szoba I I

orvosi szoba I I

gyeľmeköltöző 4 4

gyermekmosdó, WC 4 4
felnőtt oLtijzo 2 2
glkiilĺjnítő szoba 1 I

főzőkonvha
melegítőkonyha I 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1 I

felnőtt mosdó I 1

felnőtt WC 2 2
mosléktaroló 1 I

ruI<tttr I 1

szertár 1 I



3.sz' melléklet

Kincskeľeső Napkiizi otthonos óvoda
alapító okiratát mĺidosító okiľat

A 2012.június 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiľat az a|ábbiak
szęrint módosul.

z\z alapító olđľat bevezető része az alábbiak szerĺnt mĺódosul:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
ľendęlkezésre á11ó dokumentumok a|apjźtn az ĺ954. évben Ganz Vagon és Gépgyár áIta|

létesített (alapított) Vállalati óvoda (alapításkori név) Kincskeľeső Napkiizi Otthonos
Ovoda (elenlegi név) íĺtézmény szźlmźlra a 159/2012.(V3.) számu hatźrozatáxal kiadott
a|apítő okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (tovóbbiakban:
koznevelési törvény) éĺtelmében felülvizsgálta, és az á|IaÍnhá^ałtásról szóló 20II. évi CXCV.
törvény, az á|Ianhtztaľtásról szóló törvény végrehajtásaról szőIő 36812011. 6II. 31.) Koľm.
rendelet, a szakfeladatľendről és az allraÍnháńaÍtási szakágazati renđtóI szőIő 56120lI.
(XII.31.) NGM rendelet és a koznevelési torvény 21. s (3) bekezďésének megfelelően az
a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|á'}biak szeľint módosul:
5.) Kő|tséwetési szerv tipusz a kijznevelési tőwénv a|apiánz

felvehető maximális gyeľmeklétszám:

óvoda

100 fő

Az z|apitő okiľat 7.) pontja az a|ńbbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľinti besorolás:

óvođa. Aköznevelésitowényben foglaltak a|apjáĺ<jnálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az alá.}biak szeľĺnt mĺódosul:
8.) Jo gszabályban meehatározott kiizfe|adata :

A koznevelési torvény a|apján kozfe|adata a koznevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

' t ąlapító okĺrat 8.)a.) pontj a az a|álbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenvsége:

A koznevelési törvény 8 $ (1) bękezdése a|apjźn az ővoda a glermek hároméves koľától a
tankotelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatĺározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestijlet áltąl
elftgadott nevelĺźsi program alapjón végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program)' Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véleménye a|apjźn e|Iátják a koznevelési tÔľvény 4.s 25. pontja szerint: ą
kĺłlanleges bánásmódot igénylő autizmus spektrum zavarral vag1l egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figlelem- vag/ magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos
nevelési igénni gyermekek nevelését is.



Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az a|ábbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szeľv.
Az intézmény vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai eĺlátását szolgóló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó jĺźrulékok és egłéb kazterhek előirányzataival,
tovóbbá a Józsefvórosi IntézménymíÍk0dtető Kozponttal (1082 Budapest, Bąross. u.

84.) karctt munkamegosztósi megállapodásban foglaltak szerint rendeĺkezik a
Józsefiáľosi Intézménymĺíkaúeő Kozpont kaltségvetésében biztosított miikodtetés
előirányzatóval és az egłéb előirányzatokkal.
Az ovodapéruugyi-gazďasági tevékenységét külön megállapodás alapján az oná||őan
múködő és gazdalkoďő Józsefvórosi Intézménym{Íködtető KÓzpont (]082 Budapest,
Baľoss u' 84.) |źúja e|.

Az a|apítő okirat 9.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
9.) A feladat ellátását szolgáló tinkoľmányzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. keriileti ingatlan-nyilvantaľtásban 38599/3 Lusz. aIatti 42.0541 m2 teľ,ület{j

osztatlan veg/es tulajdorui volt Ganz ingatlan területén tąlátható 94t m2 alapterületrĺ
ingatlanrészen,természetben 1089 Bp. Bláthy ottó u. 35. alattta|á|hatő, a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzattulajdonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata
(a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, beľendezések, felszerelések, jármúvek) hasznźůataáI|őeszkozleltaľ szerint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testület áIta| alkotott rendeletekben meghatáľozott
szabá"|y ok az irźny adők.

Az a|apítő okirat 10.) pontja az alábbiak szeľint mĺídosul:
10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének megbízásĺ ľendie:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat
Képviselő-testülete páIyázattltjánbízza meg a kozalka|mazottak jogállásĺíľól szőIő I99f. évi
Xxxil. törvény, a kĺjznevelési torvény, a kozalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992. évi
X)oil[. törvény végľehajtásarő| sző|ő 138l|992. (X.8.) szárrn Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.

Az alapítő okirat 11.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony

-.keretében 
történik, rájuk a közalka|mazottak jogál|ásźnő| sző|ő I99f. évi )oo(III. törvény,

valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20I2. évi I. tÓrvény az irányadó.

Záradék

A Kincskereső Napközi otthonos óvoda móđosító okiratát Budapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefvarosi onkormányzatKépviselő-testülete .....l2012.(xII.6.) számuhatfuozatáva|2013.
j anuár |', hatá||y a| hagyta jőv á.

Budapest, 2012. dęcember ......

Rimán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgármesteľ
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4.sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Főviíľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkotĺľĺrányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjĺán az 1954. évben Ganz Vagon és Gépgyár á|tal
létesített (alapított) Yáttalati ovoda (atapításkori név) Kincskeľeső Napközi otthonos

l óvoda (elenlegi név) intézmény szźmfuä a I59/20I2.(V3.) számű hatfuozatźxal kiadott, a,lapító okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (továbbiakban:
köznevelési törvény) éľtelmébęn felülvizsgálta, és az á||aĺnhźlztartásról szőIő 2011. évi CXCV.
t<iľvény, az áI|anhánafiásről' szóló töľvény végrehajtásźrőI sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm.
rcĺdelet, a szakfeladatrendről és az á|IaÍnháztaÍtásí szakágazatí rendről szóló 56120ll.
(XII.31.) NGM rendelet és a koznevelési tÓrvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az
aLábbi, egységes szęrkęzętbe foglalt a|apítő okiratát adjaki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Kincskereső Napközi otthonos óvođa

Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

oM azonosítója: 034389

2. Költségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve:

GanzYagon és Gépgyár, |954.

3.) Kłiltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefu aľosi onkoľm ány zaÍ.

1082 Budapest
Baľoss ll. 63-67.

4.) Költségvetési szeľv iránvÍtó és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľĹiletIőzsefvźtosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Költséwetési szerv típusĺ a ktiznevelési tőn,énv a|zpiánz óvoda

felvehető maximálĺs gyermeklétszám: 100 fo

6.) Ktiltségvetési szerv illetékesséee' műktidési ktiľe:

Körzete: Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvźrosi onkormányzatKépviselő-testĹilete által
me ghatár o zott utc anév j e gy zék szeri nt.

lt



7.) Típus szerinti besorolás:

óvoda. A koznevelési torvényben foglalt ak aIapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

A koznevelési torvény a|apjźnkozfe|ađata a köznevelés, mely magźlban foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A köznevelésl törvény 8. $ (1) bekezdése a|apján az ővoda a glermek háľoméves korátóĺ a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e tĺĺrvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatáĺozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület óltal
elfugadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program)' Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és szakeľtői
bizottság szakértői véleménye alapján ellátjak a köznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a
kĺilanleges bónósmódot igénylő autizmus spektľum zavarral vag,l egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vag/ magatartássząbályozósi zavarral) küzdő sajátos
nevelési igényti gyeľmekek nevelését is.

A||amhántaľtási
szakáeazatszáma

A||amházta rtási szakágazat megn evezése

8s 1 020 ovodai nevelés

Szakfeladatok számao megnevezése:

Szakfelądat száma Szakfeladat mesnevezése
8s1000 ovodai nevelés intézmény einek, programj ainak komplex

tĺímogatása
85101 1 ovodai nevelés, ellátás
85 1012 Saiátos nevelési ipénvű svermekek óvodai nevelése. ellátása
8s1013 Nemzetisési óvođai nevelés. ellátás
562912 ovodai íntézménvi étkeztetés
s62917 Munkahelvi étkeĺetés

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda önállóan mfüĺidő kciltségvetési szerv.
Az intézméĺy vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgóló személyi
juttatásokkal és az azokhoz knpcsolódó járulékok és egyéb k)zterhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefvórosi IntézménymíÍkłdtető Kĺ)zponttal (1082 Budapest, Baľoss. u.

84.) karctt munkamegosztósi megállapodĺźsban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézm,énymiikodtető Központ kaltségvetĺćsében biztosított műkodtetés
el őir ányzatával é s az egy éb előir ányzatokkal.
Az ővođapénzngyi-gazdaságí tevékenységét külön megállapodás alapján az oná||őan
működő és gazdźl|kodő Józsefvárosi IntézménymiÍkodtető Kazpont (1082 Budapest,
Baľoss u. 84.) Iátja e|.

t2



9.) A feladat ellátását szoleáló tinkoľmánvzati vagvon. vagvon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvántartásban 38599/3 hrsz. a|aÍti 42.054] m2 teľüIetij

osztatlan veg/es tulajdonú volt Ganz ingatlan tertiletén talĺźlható 941. m2 alapterülettĺ
ingatlanrészen,természetben 1089 Bp. Blathy ottó u. 35. alattta|źihatő, a Budapest Főváros
VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszntiata
(a fliggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok,tátgyi eszközök
(gépek, berenclęzések, fęlszeręlésęk, jármĺĺvek) hasznáIata á||őeszkozIeltár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testtilet áItaI alkotott rendeletekbenmeghatátrozolt
szabályok az ir ány adők.

10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:

A köttségvetési szeľv vezetójét Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pźllryázatiújźnbízza meg a kozalka|mazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi
)O(XIII. törvény, a koznevelési toĺvény, a kozalka|mazottak jogállásĺíró| szőIő 1992. évi
X)oilII. tĺirvény végrehajtásárő| sző|ő I38lI992. (X.8.) számí Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevételével.

1 1.) A ktiltséevetési szerv foelalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak fogla|koztatźsa koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogállásaról szőIő |992. évi X)O(III. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéľől szóló 2012. évi I' törvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetésĺ szeľv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbízottintézményi dolgozó.

Záradék

A Kincskereső Napközi otthonos óvoda alapítő
Józsefuárosi onkoľm ányzat Képviselő-testülete
2013. j anuáľ 1. hatáůly al hagýa j óvá.

*Budapest, 2012. december . ....

Rimán Edina
jegyző

okiratát Budapest Főváros VIII. keľület
...... l2012.(xII.6.) számú' hatátozatáva|

Dľ. Kocsis M:áté
polgáľmester
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Fĺĺggelék

Helvisések Helviséeek száma
lsoportszoba 5

Lornaszoba

logopéđiai fo glalkoztató, egyéni

feilesztő szoba 1

iátszóudvaĺ 1

5vođavezetői iľoda I

5vodavezető-helvettesi iroda
gazđasági vezetői iro da 1

nevelőtestĹileti szoba

crvosi szoba
gyermeköltĺiző 4

gyeľmekmosdó, WC 4

felnőtt oltoző 1

llkülönítő szoba I

ťőzőkonyha
melegítőkonyha 1

|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 2

[elnőtt mosdó
felnőtt WC 2

mosléktároló I

raktaľ I

szertát I
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5.sz. melléklet
Váľunk Rád Napktizi Otthonos ovoda

alapító o|<ir atát mó dosítĺó okĺľat

A 20|2. június l. napjától hatályos egységes szeľkezetbę foglalt alapítő okirat az a|ábbíak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alá.ňbiak szeľint módosul:
Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletę a
rendelkezésre álló dokumenfumok alapjan az 1934. évben Hoľthy Miklósné által létesített
(alapított) Kisdedóvró (alapításkori név) Várunk Rád Napktizĺ otthonos óvoda (elenlegi
név) iĺxézmény szźlmźlta a 159/2012.u3.) számí határozatźxal kiadott a|apítő o|<lratát a
nemzeti koznevelésľől szóIó 20I]. évi CXC' törvény (tovĺźbbiakban: köznevelési törvény)
értelmében felülvizsgálta, és az á|Iatlháńartásrő| sző|ő 20|I. évi CXCV. totvény, az
á||anhánartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120|1. (X[. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatľendľől és az á|Iamhánaĺásí szakágazati rendtől szóló 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési törvény 2]' s (3) bekezďésének megfelelően az alálbbi, egységes
szerkęzetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Lz a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
5 .) Kö|tséw etési szerv típusa a kii zn ev e lé s i törv énv a|apiánz

felvehető maximálĺs gveľmeklétszám :

óvoda

115 fő

Äz alapítő okiľat 7.) pontja az a|áhbiak szeľĺnt mĺódosul:
7.) Típus szerintĺ besorolás:

óvoda. A koznevelési törvényben foglaltak a|apjánönálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Lz a|apítő okĺrat 8.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
8.) Jogszabálvban meehatáľozott kiizfeladata:

A koznevelési towény a|apjarl kozfe|ađata a kôznevelłźs, mely magábarl foglalja az ővodai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺódosul:
a.) alaptevékenysége:

A köznevelési torvény 8. $' (1) bekezdése alapján az ővođa a glermek hároméves korától ą
tankntelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e töľvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtesttjlet ákal
elfogadott nevelési program alapjón viégzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cígźny kultuľális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottsóg szakĺértői véleménye a|apján e|Iatjek a kÓznevelési torvény 4's 25. pontja szerint: a
hildnleges bónósmódot igényĺő beszédfogyatékos vag1ł egyéb pszichés fejlődési zavarrąl
(súlyos tanulósi, figyelem- vag)/ magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési
igénytĺ gyeľmekek nevelését is.
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Az a|apítő okirat 8.)c.) pontj a az a|átbbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

Az ővođa önállóan mfüĺjdő kciltségvetési szerv.
Az íntézmény vezetője ľendelkezik az óvoda aĺapfeladatai ellátását szolgáĺó személyi
juttatósokknl és az azokhoz knpcsolódó járulékok és eg,,éb közterhek előirányzataival,
tovóbbá a Józsefváľosi IntézménymíÍkadtető Kozponttal (I082 Budapest, Baross. u.

84.) karctt munkamegosztási megáIlapodósban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézmłćnyműkodtető Kozpont kakségvetésében biztosított m.Ĺĺkaúetés
elő ir ányzatáv aI és az e gyéb előirányzatokkal.
Az ővoda pénnlgyi-gazďasági tevékenységét külön megállapodás aIapján az oná||őarl
működő és gazđáIkodő Józsefvárosi Intézményműkodteő Kazpont (1082 Budapest,
Baľoss u. 84.) Iátja eI.

Az a|zpítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
10.) A költségvetési szerv vezetőiének meebízási rendie:
A kottségvetési szeľv vezetojét Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilete pá|yázatiújánbizza meg a koza|kalmazottak jogállásáľól szőIő 1992, évi
xxXII. tĺirvény, a koznevelési torvény, a koza|kalmazotíak jogá|Iásaről szóló 1992. évi
xxXIII. törvény végľehajtásárő| szőIő I38l|992. (X.8.) sztmu Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek j ogaiľól sző|ő 20I 1 . évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|álbbiak szerĺnt módosul:
11.) A kiiltségvetési szeľv foelalkoztatottiaira vonatkozó fog|alkoztatási iogviszonv
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogá||ásáről szóló 1992. évi XXXIII. ttirvény,
valamint a munkn törvénykÓnyvéről szóló 20]2. évi I. rcrvény az irányadó.

Záradék

A Vĺíľunk Rád Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főváros VIII' keľület
Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testiilęte . ....t2012.(xII.6.) számú hatáĺozatétval 2013.
januáľ 1. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áté
polgármesteľ
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6.sz. melléklet

ALAPITO OKIRAT

Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre álló đokumentumok alapján az 1934. évbęn Horthy Miklĺósné által létesített
(alapított) Kisdedóvó (alapításkori név) Váľunk Rád Napkiizi otthonos ovoda (elenlegi
név) intézmény szárnáĺa a 159/2012.u3.) szélmú hatfuozatźxal kiadott alapitő okiratát a
nemzeti koznevelésről szóló 20]]. évi CXC. torvény (tovĺźbbiakban: koznevelési törvény)
éľtelmében felülvizsgálta, és az áIlanháztartásrő| sző|ő f}Il. évi CXCV. towéĺy, az
á|Ianháztďrtásról szóló töľvény végrehajtásáľól szóló 36812011. (X[. 31.) Koľm. ľendelet, a
szakfeladatrendről és az á|Lanháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a köznevelési törvény 2I. s (j) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okíratát adjaki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Várunk Rád Napközi otthonos ovoda

Székhelye: 1086 Budapest, Csobánc utca 5.

oM azonosítója: 034377

2.) Kiiltségvetésĺ szeľv alapítóia' alapítás éve:

Hoľthy Miklósné, 1934.

3.) Kiiltséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefu aľosi onkorm ányzat
1082 Budapest
Baross t. 63-67.

4.) Kiiltségvetésĺ szeľv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete
-**^1082 Budapest

Baľoss u.63-67.

5.) Kö|tséwetési szerv típusa l ktiznevelési törvénv a|apiánz óvoda

fe|vehető maxĺmális gyeľmek|étszám: 115 fő

6.) Ktiltséevetési szeľv i|letékesséee. működési köre:

Koruete: Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete
á|ta| meghatár ozott utcanév j e g y zék szerint.
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7.) Típus szeľinti besoľolás:

ovoda. A koznevelési torvényben foglaltak alapján<jnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatározott kiizfeladata :

A kĺjznevelési towény alapjźn kozfe|ađata a kĺjznevelés, me|y magában foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A köznevelési törvény 8 $, (1) bekezdése alapjźn az ővoda a gyeľmek hóľoméves korától a
tankÖtelezettség kezdetéig neveĺő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézméľry ą nevelőtestület által
elfogadott nevelési progrąm alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és szalqźľtői
bizottság sząkértői véleménye a|apjtn e|Iátjrk a köznevelési törvény 4.s 25. pontja szerint: a
kulanleges bónásmódot igénylő beszédfogyatékos vagł egléb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, fig,,elem- vag/ magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevęlési
igénytĺ gyeľmekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

Al|amháztaľtási szakágazat me gnevezés e

851020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

8s1000
ovodai nevęlés intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

85101 1 ovodai nevelés. ellátás
85 1012 Saiátos nevelési isénvíĺ svermekek óvodai nevelése. elLátása
851013 Nemzetisési óvodai nevelés" ellátás
562912 ovođai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeáetés

**b- ) Y á|la|kozás i tev ékeny s é get n em fo lytath at.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővođa önállóan múködő költségvetési szerv.
Az íntézmény vezetője rendeĺkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódójárulékok és egłéb kozterhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefvórosi IntézménymiÍkodtető Központtal (]082 Budapest, Baross. u.

84.) karct munknmegosztási mególlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi IntézménymíÍkaúeő Központ kaltségvetésében biztosított m{jkaúetés
előirányzatával és az egyéb előirányzatokkal'
Az ővoda pénnlgyi-gazdasági tevékenységét ktilön megállapodás a|apján az onáIlőarl
mriködő és gazđá|kodő Józsefvárosi IntézményműkÓdtető Ktzpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) |átja eI.
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9.) A feladat ellátását szolgáló tinkormánvzatĺ vagvon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Buđapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvantaĺtásban 35908 llľsz. alatt felvett 968 fiŕ
alapteľiilehĺ, teľmészetben 1086 Bp. Csobanc u. 5. aLatt talá|hatő, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat fulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznáIata (a
ftiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, targyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések, jrĺrművek) hasznáIata źilőeszkozleltaľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet źital alkotott renđeletekben meghatĺáľozott
szabályok az ir ány adők.

10.) A kiiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormáĺyzat
Képviselő-testĹilete páIyázattÍjźnbízza meg a kĺjzalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. évi
)o(xIII. tcirvény, a ktjznevelésĺ törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
)ooilIl. töľvény végrehajtásárőI szőIő I38l|992. (X.8.) szźmu Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek j o gairól szőIő 20 I 1 . évi CDO(IX. törvény figyelembevételével.

1 1.) A kiiltséwetésĺ szerv foglalkoztatottiaĺra vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|kaImazotti jogviszony, illętve munkaviszony
keretében tĺĺľténik, ľájuk a kĺizalkalmazottakjogállásaľól szóló |992. évi )ooOil. töľvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. torvény az irányadó.

12.) A kiĺltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint azáLtalamegbizottintézményi dolgozó.

Záradék

A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda alapitő okiratźú Buđapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete ......ĺ2012.(xII.6.) szźtmű hatáĺozatáva|
2013. j anu áľ I. hatái|y z| hagyta j őv á'.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs lĺáté
polgármester
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Függelék

Helyiségek Helviséqek száma

rsoportszoba 5

lornaszoba
/
I

lo gop é diai fo g|a|ko ztató, e gyé ni 1

ľeilęsztő szoba 1

iátszóudvar 1

5vodavęzętői iroda 1

5v o dav ezető -helvette s i iro da

zazdasási vezető i iro đa 4
I

nevelőtestiileti szoba 1

rrvosi szoba 1

łyermekcjltöző 3

sveľmekmosdó. WC 2

felnőtt o|tozo 1

elkülönítő szoba 1

füzőkonvha

me1esítőkonyha 1

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt

felnőtt mosdó

felnőtt WC 3

mosléktaľoló

rakttn 2

szertár 1
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7.sz. melléklet

Napsugáľ Napktizi Otthonos óvoda
a|ĺpítő okĺľatát módosító okiľat

A 20|2. június 1' napjától hatályos egységes szerkęzetbe foglalt alapítő okirat az a|ábbiak
szeľint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető ľésze az a|ábbiak szerint mĺódosul:
Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
rendelkezésľe á1ló dokumenfumok alapjan az 1954. évben Budapest, YIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Napkiiziotthonos óvoda (alapításkori név) Napsugár Napkiizi
otthonos óvoda fielenlegi név) intézmény szźtmára a 159/2012.(V3.) szźtmthatźrozatával
kiadott a\apitő okiľatát a nemzeti koznevelésről szóló 20]1. évi CXC. nrvény (továbbiakbąn:
koznevelési törvény) éľtelmében feliilvizsgálta, és az áIlaĺnháztartástő| sző|ő 2011. évi CXCV.
tĺirvény, az á|Ian:háńaľtásról szóló tĺiľvény végrehajtásarőI szőIő 368120|I. (XII. 31.) Koľm.
rendelet, a szakfeladatľendľől és az á|Ianlházhrtásí szakágazati rendtől szóló 56120I|.
(xII.31.) NGM rendelet és a kôznevelési torvény 2I. s (3) bekezďésénęk megfelelően az
a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatát adja ki.

Az alapítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
5.) Kö|tséwetési szerv típusa a köznevelési tőwénv alapiánz

felvehető maxÍmális gyermeklétszám:

Lz a|apítő okiľat 7.) pontja az a|á.ňbiak szeľĺnt módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda. A koznevelési towényben foglaltak alapjánönálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabálvban meehatáľozott ktizfeladata :

A köznevelési torvény alapján kozfe|adata a köznevelés' mely magában foglalja az ővođai
nevelést.

Az a|apítő okirat 8Ja.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
ą') alaptevékenysége:

A kÓznevelési torvény 8' $ (1) bekezdése alapján az ővoda a głermek hároméves koľától a
tankötelezeuség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatározottak szeľinti _ óvodai nevelés folyik' Az intézmény a nevelőtestiilet által
elftgadott nevelési program alapjón végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cígány kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véleménye a|apján e||árjti< a köznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a
kalanleges bánásmódot igénylő értelmi foglatékos, a beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottanfog,,atékos (értelmi és beszédfoglatékos) vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (slźlyos tanulasi, figlelem- ýag/ magatartásszabályozósi zavarral)
küzdő sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek nevelését is.

óvoda

90 fő
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Az a|apítő okirat 8.)c.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővođa önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátósőt szolgáló személyi
juttatásokkal és ąz azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb kazterhek előirónyzataival,
továbbó a Józsefvárosi Intézményműka&eű Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) kotau munkamegosztási megállapodĺźsban foglaltak szerint ľendelkezik a
Józsefvárosi Intézménym{Íkaúeő Kozpont koltségvetésében biztosított mijkadtetés
e l ő ir ány z a t dv aĺ é s az e gyé b e l ő ir ány z at o kknl.
Az ővoda péruugyí-gazdaságí tevékenységét külĺin megállapodás alapján az oná||őan
működő és gazdá|kodő Józsefvárosi Intézményműkadtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) |źnja e|,

Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺódosul:
10.) A ktiltségvetési szerv vezetőiének megbÍzási ľendie:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaĺos VIII. kęrület Jőzsefvźtosi onkormányzat
Képviselő-testiilete páIyázat,űtjánbízza meg a koza|kalmazottak jogáIIásaről szóló 1992. évi
)o(xIII. tclrvény, a ktjznevelési tĺlrvény, a koza|ka|mazottak jogállásáľóI szőIő 1992. éví
xXxIII. törvény végrehajtásźrő| sző|ő I38lI992. (X.8.) szám,ű Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|ábbizk szeľint módosul:
11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
kerętében töľténik, ľájuk a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXil. törvény,
valamint a munka torvénykonyvéről szóló 2012. évi I. rcľvény az irányadó.

Záradék

A Napsugaľ Napkĺlzi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaros VIII. keriilet
Józsefuaĺosi onkoľmtnyzat Képviselő-testtilete .....12012.(XII.6.) szźmthatáĺozatával2013.
január 1. hatállya|hagýa jővá.

Budapest' 2012. dęcember ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis NIáté
polgáľmesteľ
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8.sz. melléklet

ALAPÍTo OKIRAT

, Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormĺínyzat Képviselő-testiilete a
| Íendelkezésľe á1ló dokumentumok alapján az |954. évben Budapest, VIII. keľ. Tanács VB.
.|.' źlltal létesített (alapított) Napköziotthonos ovoda (atapításkori név) Napsugár Napkiizi
. otthonos Ovoda (elenlegi név) íntézmény szźtmtra a I59/2012.u3.) száműhatározatźxa|

kiadott alapító okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 201]. évi CXC. torvény (tovóbbiakban:
köznevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az áI|amházÍartásrő| szőIő 2011. évi CXCV.
törvény, az á|Iamháztaľtásról szóló töľvény végrehajtásaľól sző|ő 36812011. (xII. 31.) Korm.
ľendelet, a szakfeladatľendről és az á||aÍnhazÍartási szakágazati rendről szóló 561201|.
(XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelési torvény 2]. s Q) bekezdésének megfelelően az
alábbi, egységes szerkezetbę foglalt alapítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltségvetésĺ szeľv:

Neve: Napsugáľ Napkĺizi otthonos óvoda

Székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 31.

oM azonosítőia:034378

2. Kiiltséwetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. keľ. Tanács vB., 1954.

3.) KöItséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefu aľosi onkorm ányzat
1082 Budapest
Baĺoss u.63-67.

4.) Ktiltséevetési szeľv iľányító és fenntaľtó szerve:

- -.** Budapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefvárosi Önkorm źnyzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.)Kő|tséwetési szerv típusa a köznevelési törvénv a|apiánz óvoda

felvehető maximális gyeľmeklétszám: 90 fő

6.) Költséevetési szeľv illetékesséee' mĺíkiidési kiire:

K<iľzete: Budapest Főváľos VIII. kenilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete
áItaI me ghatár o zott utcanév j e g y zék szerint.
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7.) Típus szerinti besoľolás:

óvoda. A köznevelési törvényben foglaltak a|apjźnönálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabálvban meghatáľozott kiizfeladata:

A ktjznevelési torvény a|apján kozfe|adata a koznevel,źs, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A koznevelési torvéĺy 8 $ (l) bekezdése alapján az ővođa a glermek hároméves korátóĺ a
tanköteĺezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e tĺirvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatározottak szęrinti - óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület áltaĺ
elfugadott nevelési program alapjón végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakéľtői
bizottság szakértői véleménye a|apján ellátjĺák a lôznevelési torvény 4.s 25. ponda szetint: ą
kulanleges bónásmódot igénylő értelmi foglatékos, a beszédfogłatékos, több fogłatékosság
egłüttes előfordulása esetén halmozottanfog,latékos (értelmi és beszédfogyatékos) vagy egyéb
pszichés fejlődési zavąrral (súlyos tanulási, figyelem- vag/ magatąľtásszabályozási zavarral)
hłzdő sajátos nevelési igéný gyermekek nevęlését is.

Allamháztartási
szakág:azatszáma

Allamháztartási szakágazat m egnevezés e

851020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Sząkfeladat szóma Szakfeladat mesnevezése
8s1000 ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex

tźlmoeatása
85101 1 ovodai nevelés. ellátás
851012 Saiátos nevelési ieényíĺ gyermekek óvodai nevelése' ellátása
851013 Nemzetisési óvodai nevelés. ellátás
562912 ovođai intézménv i étkęzteté s

s62917 Munkahelvi étkeztetés

.* 
ii.l Yá.illra|kozátsi tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az őv o đa önállóan mfü ĺjdő kĺiltsé gvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellótását szolgáló személyi
juttatásokkal .!s az azokhoz kapcsolódó jĺźrulékok és eg,,éb kÓzterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézménym{Íkadtető Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) katat munkamegosztási megállapodósban foglaltak szeľint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézményműka&eű Központ kakségvet.ásében biztosított miikodtetés
előirányzatával és az egyéb előirányzatokkal.
Az ővodapénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az onáI|őan
műkĺjdő és gazdáIkodő Józsefvárosi Intézménymíĺkaúeő Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) |źÍya e|.
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9.) A feladat ellátását szolgáló tinkormányzati vagyon. vagvon felettĺ ľendelkezési iog:

A Budapest VI[. keľületi ingatlan-nyilvántartásb an 35484 hĺsz. alatt felvett 1341 m2
alapterĹiletti, természetben 1086 Bp. Dankó u. 31. alattta|á|hatő, a Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszĺá|ata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtéktĺ jogok, taľ:gyi eszközĺik
(gépek, berendezések, felszeľelések, jáľművek) haszná|ataá||őeszkozleltár szerint.
A vagyon feletti ľenđelkezésre a Képviselő-testĹilet źtlta| alkotott rendeletekbenmeghatározott
szabályok az ir źny adők.

10.) A kiiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹilete páIyźĺzatiĺtjźnbizza meg a kcizalkalmazottak jogźů|ásáről szóló 1992. évi
)ocilIl. törvény, a kÓznevelési tórvény, a koza|ka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. évi
x)oilIl. tcirvény végrehajtásźtől' szőIő I38lI992. Cx'8.) számu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek j o gaiľól sző|ő 20 I 1 . évi CL)O(IX. törvény fi gyelembevételével.

1 1.) A ktiltségvetési szelT foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatásĺ iogviszony
megielłilése:

A foglalkoztatottak fogla|koztatása kozalkalmazotti jogviszony, illętve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi )O(XIII. törvény,
valamint munka törvłźnykt)nyvéről szóló 2012, évi I. torvény az irdnyadó.

12.) A kiiltséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint azá|talamegbizott intézményi dolgozó.

Záradék

A Napsugar Napközi otthonos óvoda alapítő okiľatiít Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ......t2012.(xII.6.) szźmÍl hatźrozatáva|
20|3. januáľ 1. hatállyal hagýa jővá.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edĺna
jegyzől

Dľ. Kocsis ľ.{.áté
polgáľmesteľ

25



F.üggelék

Helyiségek He|visések száma

osoportszoba +

tornaszoba

logopédiai fo glalkoztató, egyéni

ťeilesztő szoba I

iátszóudvar I

óvodavezetői irođa I

óvodavezető-helvettesi iroda

sazdasási vezetői iroda I

nevelőtestületi szoba I

orvosi szoba I

svermeköltöző 4

svermekmosdó. WC 4

felnőtt o|toző I

glkülönítő szoba

főzőkonvha

me1egítőkonyha I

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt 2

felnőtt mosđó I

felnőtt WC 2

mosléktáľoló

raktĺĺĺ I

szertár

f6



9.sz. melléklet
Koszoľú Napközi Otthonos óvoda
alapÍtó okiratát módosítĺó okiľat

A2012. június 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az a|ábbiak
szerint módosul.

Äz a|apitő okirat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
Budapest Fővaľos VIII' keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a
ľendelkezésre álló dokumenfumok alapjan az |960. évben Józsefuáľosĺ Ktizéľt YáłI.|a|at áItaI
létesített (alapított) Kőzért Biilcsőde.ovoda (alapításkori név) Koszoľrĺ Napkiizi otthonos
ovoda (jelenlegi név) intézmény szźlmźra a 159/2012.(V.3.) szźlmu hatźrozatával kiadott
alapítő ok<lratźú a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (továbbiakban:
köznevelési toľvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az átl|anhanafiásról sző|ő f0I1. évi CXCV.
tĺirvény, az á|Iamhźztartásról szóló tĺlrvény végrehajtásźrő| szőIő 368120|1. (XII. 31.) Korm.
renđe|et, a szakfeladatrendről és az á||amháńartási szakágazati rcnđről szóló 561201|.
(XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelési törvény 21. s G) bękezđésének megfelelően az
alźlbbi, egységes szerkezetbe foglalt alapíto okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul:
5 .) Kő|ts éw etési szerv típusa a kö zn ev e l é s í törv ény a|apiánz

felvehető maximális gyeľmek|étszám:

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az alá,}biak szeľint mĺídosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda

80 fő

ovoda. A lôznevelési towéĺyben foglaltak a|apján cjnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az alapítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
8.) Joeszabályban meghatáľozott kiizfeladata :

A kt)znevelést torvény a|apjźn kozfe|ađata a köznevelés, mely magában foglalja az ővođai
nevelést.

Az alapítő okĺľat 8.)a.) pontja az a|átbbiak szerint módosul:
-a) e!ąpÍevéEęnysśrci

A koznevelési torvény 8. $ (1) bekezdése alapján az ővoda a głermek hároméves korától a
tankotelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e t<irvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghataľozotlak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület ákal
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő pľogram). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottsóg szalcértői véleménye aIapjtn el|átják a köznevelési torvény 4.s 25, pontja szerint: ą
kĺ;lanleges bánásmódot igénylő egłéb pszichés fejlődési zavarral (stilyos tanulási, figłelem-
ýag/ magatartósszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igéný gyermekek nevelését is.
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Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az a|źlbbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az óvoda önállóan mfütjdő költségvetési szeľv.
Az íntézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátósát szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódójóľulékok és egyéb kazterhek előirónyzataivaĺ,
tovóbbá a Józsefiáľosi Intézménym,ĺikĺ;dtető KÔzponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) knrct munkamegosztási megállapodásban fogĺaltak szeľint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézményműkodtető Központ koltségvetésében biztosított műkaúetés
e l ő ir ány z at áv al .é s az e g,, é b e l ő ir ány z at o kkal.
Az ővoda pénzügyi-gazdaságí tevékenységét külön megállapođás alapjan az onźilőart
műktjdő és gazdá|kodő Józsefvárosi Intézményműkaúeő Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84') |átja e|.

Az a|apítő okĺľat 10.) pontja az a|á'}biak szeľint mĺidosul:
10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbÍzási rendie:
A ktlltségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaros VIII. keriilet Jőzsefvtrosi onkormányzat
Képviselő-testülete pźůyázattÍjánbizza meg a kłjza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
xXxII. törvény, a koznevelési torvény, a kozalka|mazotiak jogállásaľól szóló |992. évi
X)oilII. törvény végľehajtásźrőI szőIő I38lI992. (x.8.) szćtmű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő20|1. évi CLXXIX. tĺiľvény figyelembevételével.

Az a|apitő okirat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak fogla|koztatása kozalkalmazotĹí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a köza|ka|mazottak jogál|ásarő| szőIő 1992. évi XXXIII. töľvény,
valamint amunkn törvénykÓnyvérőI szóIó 20]2. évi I. törvény az irányadó.

Záradék

A Koszoru Napközi otthonos ovoda módosító okiratát Budapest Fővĺíľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-tęsttilete .....t2012.(xII.6.) számú hatźrozatźtva|20t3.
január 1. hatállya|hagyta jővá.

--*B.'dape 
st, 2012. decembeľ . . . ...

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lN.Iáté
polgáľmesteľ
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10.sz. melléklet.

ALAPÍTO oKIRAT

Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
rendelkezésre á11ó dokumenfumok a|ap1án az 1960. évben Józsefuáľosi Ktizért Yá.JI.a|at źita|
létesített (alapított) Kőzért Btilcsőde.ovoda (alapításkori név) Koszoľú Napkiizĺ otthonos
Ovoda (elenlegi név) intézmény szźtmára a 159/2012.(V,.3.) szźtmll határozatával kiadott
a|apítő okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (továbbiakban:
köznevelési tÓrvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az a||aÍrhaztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az á|Ianhaztartásról szóló törvény végľehajtásĺĺľól sző|ő 36812011. (XII. 31.) Koľm.
rendelet, a szakfeladatrendről és az áIlaĺlháztartási szakźĺgazati renđt,ől szóló 5612011.
(XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelési töľvény 2]' s (3) bekezdésének megfelelően az
a|źlbbi, egységes szęrkezetbe foglalt alapítő okiratźú adjaki.

1.) Kiiltséevetési szerv:

Neve: Koszoľú Napkĺizi otthonos óvoda

Székhelye: 1086 Budapest, Koszorú u.14-16.

telephelve:

jźńszőudvar: 1086 Budapest
Koszoľú u. 15.

oM azonosítója: 03439l

2. Kiiltségvetési szerv alapítóia. alapítás éve:

Józsefu ĺĺľo si Közért Y áI|a|at, | 9 60 .

3.) Költségvetési szerv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. kerül et J őzsęfv źrosi onkoľm áĺyzat
1082 Budapest
Baľoss l.63-67.

-4).Ktiltségvetési szeľv iľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testülęte
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.)Kő|tséwetésiszerv típusa a köznevelési tőwénv zlapián: óvoda

felvehető maxĺmális gyermek|étszám:

6.) Kiĺltségvetési szeľv illetékessége' műkiidési köľe:

80 fő

Körzete: Budapest Fővĺĺĺos VIII. kerĹitet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete által
me ghatár o zott utc anév j e gy zék szerint.



7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda. A köznevelési totvényben foglaltak a|apjántjnálló jogi szeméIyiséggel rendelkezik.

8.) Jo gszabálvban meehatáľozott ktizfeladata :

A kÓznevelési towény alapjźłn kozfe|ađata a koznevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A koznevelési t<irvény 8 $' (1) bekezdése aIapján az ővoda a glermek hároméves korától a
tankÓteĺezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés kęľetében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottsóg szakértői véleménye a|apján e|latjek a köznevelési toľvény 4.s 25. pontja szerint.. a
kĺ;lanleges bánósmódot igénylő egłéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fig,lelem-
vagy magatartásszabáĺyozási zavarral) kuzdő sajátos nevelési igényĺ gyermekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

Allamháztaľtási szakágazat megnevezés e

85r020 ovodai nevelés

Szakfeladatok számao megnevezése:

Szakfeladat szdma Szakfeladat mesnevezése
85 I 000 ovodai nevelés intézményeinek, progľamjainak komplex

támosatása
85101 I ovodai nevelés, ellátás
851012 Saiátos nevelési ieényu gyeľmekek óvodai nevelése' e||átása
85 1013 Nemzetiséei óvodai nevelés. ellátás
562912 ovodai intézménvi étkeztętés
562917 Munkahelvi étkeztetés

- .-b.) YáI|a|kozátsĺ tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besorolása:
Az ővoda önállóan műkĺjdő költségvetési szerv.
Az intézmény vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és eg!,,éb kozterhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefiórosi Intézményműkadtető Kozponttal (I082 Budapest, Baross' u.

84.) katatt munkamegosztóSi megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézménymíĺkaúeő Kozpont koltségvetésében biztosított miiködtetés
előir ányzatóval é s az e gyéb előir ónyzatokkal.
Az ővođa pénzngyi.gazđasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az oná||őart
műktjdő és gazdá|kodő Józsefiárosi Intézménymíikodtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Iátja eI.
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9.) A feladat ellátását szolgáló łinkoľmánvzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezésĺ iog:

A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvántaľtásban 35286 Ítsz. a|att felvett 1008 m2
alapteľülettĺ, természetben 1086 Bp. Koszoru u. 14-16. alattta|á|hatő, a Budapest Főváros
VIII. keľĹilet Jőzsęfvźnosi Önkormźnyzat tulajdonát kepező felépítményes ingatlan haszná|ata
(a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), 35270 |ltsz. alatt felvett 34|' Íał alapterülettĺ,
teľmészetben 1086 Bp. Koszoru u. 15' alaÍt talá|hatő, a Buđapest Fővaĺos VIII. kerĹilet
Józsefuárosi onkormányzat tulajclclnát képező ingatlan (átszĺiuĺĺvaľ), va.|amint vagyoni értékíi
jogok, targyi eszközĺjk (gépek, berendezések, felszeľelések, jaľművek) haszĺá|ata
źiIő eszko zleltár s zerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület źitaI alkotott rendeletekben meghatáľozott
szabályok az ir ányadők.

10.) A költségvetési szeru vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testülete páIyázattĺjánbizza meg a köza|ka|mazottak jogállásaról szőIő |99f. évĺ
)O(KII. törvény, a köznevelési tĺlrvény, a koza|kalmazoÍtak jogállásĺíľól szóló 1992. éví
)ooilIl. törvény végrehajtásárőI sző|ő I38lI992. (X.8.) szźmű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011 . évi CLXxx. töľvény fi gyelembevételével.

11.) A kiiltséevetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foelalkoztatásĺ iogviszony
meeieliilése:

A fogIalkoztatottak fogla|koztatása koza|ka|mazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásĺíľól sző|ő 1992. évi X)o(III. törvény,
valamint amunka toľvénykonyvéľől szóló 20]2. évi I. tt;rvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetoje,valamint az á|ta|amegbízottintézményi đolgoző.

Záradék

A Koszoru Napk<izi otthonos óvoda a|apítő okiratát Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete ......I20t2.(xII.6.) szźmľÚ- hatáĺozatźtva|
2013. j anuáľ 1. hatállya| hagyta jőv á.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgármesteľ
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Függelék

Helviséqek He|viséqek száma

csopoľtszoba 4

tornaszoba 1

lo sopédiai fo s.|a|koztató. e svéni 1

feilesztő szoba 1

iátszőudvat 2

ővodavezetői iroda 1

őv o ďav ezętő -helyettesi iľoda

sazdasásí vezető i iro da 1

nevelőtestiileti szoba

oľvosi szoba 1

svermeköltöző 4

gyermekmosdó, WC 4

felnőtt oltozó 2

elkiilönítő szoba

ťőzőkonyha

melesítőkonvha 1

|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

felnőtt mosdó 2

felnőtt WC 2

mosléktaroló

raktár 1

szertár
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11.sz. melléklet
Hétszínvirág Napkiizi Otthonos óvoda

alapító okĺratát módosító okirat

A 2012. június 1. napjától hatályos egységes szętkęzetbe foglalt a|apítő okiľat az a|źtbbíak
szerint módosul.

Äz alapítő okirat bevezető része az a|ábbiak szerint módosul:
Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĺilete a
rendelkezésre ál1ó đokumentumok a|ap1án az 1889. évben Kisdedóvĺó Egyesület által
létesített (alapított) Kisdedóvó (alapításkori név) Hétszínvirág Napközi Otthonos Ovoda
(elenlegi név) intézmény számźtra a 159/2012.(V.3.) szźlmű hatźrozatźxal kiadott alapitő
okiratát a nemzeti kĺ)znevelésről szóló 2011. évi CXC, t0rvény (tovóbbiakban: köznevelési
törvény) értelmében felĹilvizsgálta, és az á||anháztartásľól szőIő 2011. évi CXCV. towény, az
áL|anhźtńartásľól szóló törvény végľehajtásárőI szőIo 36812011. CXil. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatľendről és az á|Ianhánartźsi szakágazati reĺdtól szóló 56120|1. (XII.31.) NGM
rendelet és a kĺ)znevelési torvény 2]. s (j) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiratát adjaki.

Az a|apítő okĺľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
5 .) Kő|ts éw etési szew típasa a kij zn ev elés i törv énv a|apiánz

felvehető maximális gvermek|étszám:

óvoda

90 Íii

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľinti besorolás:

óvoda. A köznevelésĺ tĺirvényben foglaltak a|apján ĺinálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az z|apítő okiľat 8.) pontja az a|á.}biak szeľint módosul:
8.) Jogszabálvban meghatáľozott kiizfeladata:

A krjznevelési töwény alapján kozfe|adata a kt)znevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

-M, a|apító okirat 8.)a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
a.) alaptevékenysége:

A kÔznevelési towény 8 $ (1) bekezdése alapján az ővoďa a g,lermek hároméves korótól a
tanktjtelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik, Az intézmény a nevelőtestület által
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakćrtői
bizottság szakértői véleménye a|apjtn ellátják a koznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a
ktlanleges bánásmódot igénylő érzélrszervi foglatékos (glengénlátó), a beszédfoglatékos, a
halmozottan foglatékos (gyengénlĺźtó és beszédfog,,atékoý vagy eg,,éb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vagl |nagataľtásszabólyozósi zavarral) küzdő sajátos
nevelési igéĺyu gyermekek nevelését is.
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Az alapítő okirat 8.)c.) pontj a az z|ábbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővođa önállóan műkĺjdő kĺiltségvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és ąz ązokhoz kapcsolódó jórulékok és egłéb kozterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézményműködtető Központtal (]082 Budapest, Baross. u.

84.) katatt munknmegosztási mególlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi Intézményműkodtető Kozpont kalrcégvetésében biztosított mĺĺkaúetés
e l ő ir ány z at áv al é s az e gł é b e l ő ir ány z at o kkal'
Az ővoďa pénzngyí-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodás alapján az onźi|őan
mrĺködő és gazdáIkodő Józsefvárosi IntézménymĺÍködtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84,) |źńja eI.

Az a|apítő okĺľat 10.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
10.) A kiiltséevetési szerv vezetőiének megbízásĺ rendie:
A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváĺosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹilete pá,|yázat tftjźnbízza meg akozalkalmazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi
X)oilI. töľvény, a köznevelésl tĺĺrvény, a koza|ka|mazofrak jogá||ásaről szóló |992. évi
XxxIII. törvény végrehajtásárő| szőIő l38lI992. (X.8.) számt Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő2011. évi CL)O(IX. tĺiľvény figyelembevételével.

Az alapítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A kii|tségvetésĺ szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak fog|a|końatása kozalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a kozalkalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi )O(XIII. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I' torvény az irányadó.

Záradék

A Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda módosító okiľatát Budapest Főváros VIII. kenilet
Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testĹilete .....12012.(XII.6.) száműhatźrozatáva| 2013.
január 1. hatállyal hagýajóvá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyzől

Dľ. Kocsis Nl.áté
polgármester
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12.sz. melléklet
ALAPÍTO oKIRAT

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
ľendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1889. évben Kisdedóvó Egyesiilet által
létesített (alapított) Kisdedĺívó (alapításkori név) Hétszínviľág Napktizi otthonos ovoda
(elenlegi név) ĺntézmény szárnźľa a l59/2012.(V.3.) számiĺ határozatával kiadott alapítő
okiľatát a nemzeti kÓznevelésről szóĺó 201I. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési
torvény) éĺtelmében felülvizsgálta, és az áIlan.htztaľtásľól szőIő 2011. évi CXCY. torvény, az
á|Iaĺnhźnartásról szóló törvény végrehajtásárő| szőllő 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az á|Iamhanartási szakágazati rcndtől szóló 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési torvény 2]. s p) bekezďésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetósĺ szerv:

Neve: Hétszínvirág Napk<izi otthonos óvoda

Székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 3.

oM azonosítója: 034382

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Kisdeđóvó Egyesület, 1 889.

3.) Kiĺltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kiiltségvetési szeľv iľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiĺľosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Ktiltségvetési szeľv típusa a łozzeyelási ttiľvény alapián:

felvehető maxĺmális gyeľmeklétszám:

óvoda

90 fő

6.) Költséevetési szeľv illetékesséee' mííködési köľe:

Kĺjrzete: Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete
által me ghat át o zott utcaĺrév j e g y zék szerint.
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7.) Típus szerinti besorolás:

óvoda. A koznevelési torvéĺyben foglaltak a|apjénĺjnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

A köznevelési towény alapjan kozfę|ađata a koznevelés, me|y magában foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A kôznevelési töwény 8' $ (1) bekezdése alapján az ővoda a głermek hároméves koľától a
tankotelezeuség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.s (1) bek. a) pontjában
meghatátozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvođai nevelés keretébęn végzik a cigény kultuľális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véleménye a|apján e||átjek a koznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint,. ą
kĺilt;nleges bónásmódot igénylő érzélrszervi foglatékos (głengénlátó), a beszédfogyatékos, a
halmozottan fog,,atékos (gyengénlátó és beszédfog,łatékoý vagy egléb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vaq)/ magataľtásszabályozási zavarral) küZdő sajátos
nevelési igényő gyeľmekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakásazztszáma

Ä||amháztaľtási szakágazat megnevezrés e

851020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda ĺjnállóan műk<jdő költségvetési szeľv.
Az intézmény vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az ązokhoz kapcsolódójárulékok és egléb kazterhek előirányzataival,
tovdbbá a Józsefvórosi Intézményműködtető Központtal (]082 Budapest, Baross' u.

84.) karctt munkamegosztási megállapodósban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefiárosi Intézménymííkaúeű Központ k0ltségvetésében biztosított műkadtetés
e l ő ir ány z at áv aI é s az e g1l é b e l ő ir ány z at o kkal.
Az ővoda péĺuugyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az oĺá|Iőart
műk<jdő és gazdá|kođő Józsefvárosi Intézményműkadtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) |źftja e|.

Szakfeladat szdma Szakfeladat megnevezése

85 I 000
ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

8s101 1 ovodai nevelés, ellátás
851012 Saiátos nevelési ieényú syermekek óvodai nevelése. e|Iźtása
8s 1013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
562912 ovodai intézmény í étkeztetés
s62917 Munkahelyi étkeztetés
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9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormánvzati vagYon. vagvon felettĺ rendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvĺĺntaľtásban 34756 hĺsz. alatt felvett 412 ÍÍŕ
alapteľületú, természetben 1081 Bp. Kun u. 3. alatt talźihatő, a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonát képezo felépítményes ingatlaĺ hasznáIata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékú jogok, tugyi eszközök
(gépek, bęrendezések, felszeľelések, járművek) hasznźĺIata áIlőęszkoz|eltaľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet áIta| alkotott rendeletekbenmeghatározotí
szabályok az ir źny adők.

10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kęrület Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-tęstülete ptůyázattltjánbízza meg a kozalka\mazottak jogállásĺĺľól szőIő |992. éví
XxxIII. törvény, a koznevelési torvény, a koza|kalmazottak jogállásráľól szóló 1992. évi
X)oilII. törvény végrehajtásárőI szóIő I38lI992. (X.8.) szźtmű Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól sző|ő 2011. évi CL)o(IX. toľvény figyelembevétęlével.

11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozaLkaImazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogá||ásaről szóló 1992. évi )ooilI. töľvény,
valamint a munka tt)rvénykönyvéről szóló 20] 2. évi I. törvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetésĺ szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetóje,valamint azźitalamegbízott intézményi dolgozó.

Zárzdék

A Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda a|apítő
] őzsefv źtosi onkoľm ényzat Képviselő-testülete
2013. januáľ 1. hatállyal hagýa jóvá.

.B.uđapest, 
2012. december .. ...

okiľatát Budapest Fővĺíĺos VIII. kerület
...... ĺ2012.(xII.6.) szźlmu határozatźna|

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs M:áLté

polgármesteľ
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F.ůiggelék

Helyiséqek Helyiséqek száma

;sopoľtszoba 4

tornaszoba

losopédiai foslalkoztató. esvéni

[eilesztő szoba

itúszőudvar I

5vodavezetői iroda 1

5v o đav ezető-helvettesi iroda

sazdasźLeí v ezętői ir oďa

nevelőtestĹileti szoba 1

crvosi szoba

sveľmeköltöző 2

svermekmosdó. WC 2

felnőtt o|toző 2

llkülĺjnítő szoba

Főzőkonvha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso gatő, ezen belril felnőtt 2

felnőtt mosdó 1

felnőtt WC 2

mosléktaĺoló 1

ral<tar I

szertár 1
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