
13. sz, melléklet

Mesepalota Napkäzi Otthonos Ovoda
alapítĺó okiľatát mĺídosító okiľat

A 2012. június I. napjźńő| hatályos egységes szerkezętbę foglalt a|apítő okiľat az alábbtak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|ábbiak szeľint módosul:
Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilęte a
ľendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján az |976. évben (tagóvoda), illetve 1993. évben
Budapest, vlil. keľ. Tanács YB. által létesített (alapított) Napktiziotthonos óvoda
(alapításkori név) a Mesepalota Napktizi Otthonos óvoda (elenlegi név) íntézmény
számáta a 159/2012.(V.3.) számu hatáľozatával kiadott a|apitő okiľatát a nemzeti
koznevelésről szóló 2011. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési törvény) értelmében
felülvizsgálta, és az áIIanháńartásrő| szőIő 20111. évi CXCV. törvény, az áIlanhänaftásról
szóló tĺjľvény végrehajtásárő| sző|ő 3681201 1 . cxII. 3 1.) Koľm. rendelet, a szakfe|adatrendről
és az á|IarnháZtaÍtásí szakágazati rendről szóló 5612011. CXII.3l.) NGM rendelet és a
lrôznevelési tÓrvény 2]. s (3) bekezđésének megfelelően az alźhbi, egységes szęrkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
5 .) Kö|tséw etési szew típusa a kii zn ev e I é s i törv énv a|apiźn:

felvehető maximális gvermeklétszám :

óvoda

I20 fő

Az a|apítő okirat 7.) pontja az a|ábbizk szeľint módosul:
7.) Típus szeľintĺ besoľolás:

óvoda. A koznevelési torvényben foglaltak atapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
8.) Jogszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

A kĺjznevelési tijrvény alapján kozfeladata a koznevelés, mely magában foglalja az ovodai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8)a) pontja az a|á'ňbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

A koznevelési törvény 8 $ (1) bekezdése alapjźn az ővoda a głermek hároméves korától ą
tankotelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek, a) pontjában
meghatározottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestulet által
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenys,égét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cigány kulturális nevelést magyat nyelven, és szakértői
bizottság sząkértői véĺeménye a|apjźn e|Iátjtt< a ktjznevelési törvény 4.s 25' pontja szetint: ą
hilanleges bónósmódot igénylő beszédfogyatékos vagl egléb pszich,és fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vag/ ma4ataľtássząbályozási zavarral) ldzdő sajátos nevelési
igényíi gyermekek nevelését is.
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Az alapító okĺrat 8.)c.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővoda önállóan működő költségvetési szeľv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvodą alapfeladatai ellótását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és eg,,éb kazrcrhek előiľónyzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézményműkodtető Kozponttal (I082 Budapest, Baross. u'

84.) katat munkamegosztósi megállapodĺźsban ,foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi Intézményműkafteő KÔzpont koltségvetésében biztosított míĺkadtetés
e l ő ir ány z at áv al é s az e gy é b e l ő iľ óny z at o kkal'
Az ővođa pénzugyi-gazďaságí tevékenységét ktilön megállapodás alapján az onáIlőan
mfüĺjdő és gazdźikodő Józsefváľosi Intézménymíikt;dtető Központ (]082 Budapest,
Baross u' 84.) látja el.

Äz a|apítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
10.) A kłiltségvetési szerv vezetőiének megbízási rendie:
A k<iltségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvtttosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yźnat iftjźnbizza meg a kĺjzalkalmazottakjogállásráľól szóló 1992. évi
)ooilIl. t<iľvény, a koznevelési torvéĺy, a kozaLka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. éví
)ooilIl. törvény végrehajtásáĺő| szőIő L38lI992. (X.8.) számu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőLő 2011. évi CLXXIX. töľvény figyelembevételével.

Az a|apítő okirat 1 1.) p ontj a az a|á,ňbiak szerint m ó d osul :

11.) A kiiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatásĺ iowiszonv
meeielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rtljuk a koza|ka|mazottak jogállásĺáról sző|ő 1992. évi )oo(III' törvény,
valamint amunka torvénykonyvérőI szóló 20I2. évi I. tÓrvény az irányadó.

Zá.ľadék

A Mesepalota Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főváľos VIII. kerĹilet
Józsefraľosi onkormĺĺnyzatKépviselő-testülete .....t2012.(xII.6.) szźmuhatfuozatáva|2013.
januáľ 1. hatállyal hagýa jővá.

Budapest, 2012. december ......

RÍmán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis ľ.IáLté
polgáľmesteľ
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14. sz. melléklet
ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Főviíľos VIII. kertilet Józsefuiíľosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapjan az 1976. évben (tagóvoda), illetve 1993. évben
Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított) Napktiziotthonos óvoda
(alapításkori név) a Mesepalota Napktizi otthonos Ovoda (elenlegi név) intézmény
szźlmára a 159/20I2.(V.3.) szźtmí hatźrozatával kiadott aIapitő okiľatát a nemzeti
köznevelésről szóló 20]1. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: köznevelési torvény) éľtelmében
felülvizsgálta, és az á|Iamháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺ!ľvény, az źi|anhźztaľtásróI
szóló tclrvény végrehajtásnő| szőLő 3681201 1. (XII. 31.) Korm' rendelet, a szakfęIađatrendről
és az áLlarcháńartási szakágazati rcndről szóló 5612011. (KII.31.) NGM rendelet és a
koznevelési torvény 21. s Q) bekezďésének megfelelően az a\źbbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapíto okiratát adja ki.

1.) Ktiltséwetési szerv:

Neve : Mesepalota Napkĺizi otthonos óvoda

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója: 034396

2. Kiiltségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve:

Budapest, V[I. ker. Tanács vB,I976., illetve 1993.

3.) Ktiltséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baross tt.63-67.

4.) Kiiltséevetési szeľv ĺľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefuárosi onkoľményzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.) Kiiltséwetésĺ szeľv típusa a łaezeveldsj törvény alapián: óvoda

I20 főfelvehető maximális gveľmek|étszám :

6.) Ktiltséevetési szeľv illetékesséee. működési köľe:

Körzete: Budapest Főváros VIII. kenĺlet lőzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által
me ghataľo zott utc anév j e gy zék szerint.
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7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda. A kÖznevelési towényben foglaltak aIapjźĺn önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

A ktjznevelési torvény a|apjźn közfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az ővodu
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A koznevelési torvény 8 $ (1) bekezdése a|apjźn az ővoda a gyermek hároméves korától a
tankĺjtelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghataľozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtesnlet által
elfugadott nevelési program alapján v.égzi tev,ákenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzík a cígźlny kulturális nevęlést magyaÍ nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véleménye alapjan ellátjfü a kĺjznevelési torvéľly 4.s 25. pontja szetiĺt: a
kĺłlonleges bánásmódot igénylő beszédfogłatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, fig,,elem- vag/ magatartásszabólyozási zavarral) küzdő sajátos nevelési
igényu gyermekek nevelését is.

Allamháztartási
szakápazatszáma

Allamháztaľtási szakágzzat megn evezés e

851020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat szóma Szakfeladat megnevezése
85 1000 ovodai nevelés intézményeinek, progľamjainak komplex

támosatása
8s101 1 ovodai nevelés. ellátás
851012 Saiátos nevelési igényu gyęľmekek óvodai nevelése, ellátása
85 1013 Nemzetisési óvodai nevelés. ellátás
562912 ovodai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az íntézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeĺadatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó jóľulékok és eg,,éb lcÓzterhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefiárost Intézményműkaúeő Kozponttal (I082 Budapest, Baross. u.

84') kott;tt munkamegosztási megáIlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi IntézménymiÍkÓdtető Kozpont kalrcégvetésében biztosított míjkĺjdtetés
előirónyzatával és az egyéb előirányzatokknl.
Az ővodapérungyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapjan az oná|Iőan
műkĺjdő és gazdáIkođő Józsefvárosi Intézménymíĺködtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Iátja e|.
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9.) A feladat ellátását szoleáló iinkoľmánvzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerüIeti ingatlan-nyilvántartásb arl 36465 tlĺsz. alatt felve tt 2976 m2
alapteriileťtĺ, természetben 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15. aIatttaltiható, a Budapest Fővaros
VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkormźtyyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanbő| 966,6
mf 78I7,25 m2 földszint; 149,37 m2 pince) hasznáIata-(a fi'iggelékb"'' 

'""'"plő 
helyiséglista

szerint), valamint vagyoni éľtékú jogok, targyi eszkĺjzök (gépek, berendezések, felszerelések,
járművek)hasznźt|ataá||őeszkoz|e1társzerint.
Azintézmény afenti felépítményes ingatlant a Somogyi Béla Utcai Általános Iskolával (1085
Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) a fentiek szeľint megosztva hasznźĺIja.
A vagyon felętti rendelkezésľe a Képviselő-testiilet á|ta| alkotott rendeletekbenmeghatźrozott
szab źůy ok az ir tny adők.

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:

A költségvętési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Jőzsefvĺárosi onkorm ányzat
Képviselő-testülete pźiyázat tÍjánbízza meg a koza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi
)O(XIII. törvény, a koznevelésl törvény, a kijza|kaLmazot1ak jogźiIźsáről szóló 1992. éví
)O(XIII. törvény végrehajtásárő| szőIő I38lI992. (X.8.) szźlmis' Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól sző|ő 2011. évi CLXXIX. töľvény figyelembevételével.

11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáľól szóló |992. évi )ooilIl. tö,rvény,
valamint amunka törvénylcönyvéről szóló 2012. évi I' torvény az irányadó.

12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Mesepalota Napközi otthonos ovoda aIapítő okiratát Budapest Főváros VIII. kerület
Jőzsefvźtosi onkormányzat Képviselő-testülete ....../2012.(xII.6.) számí hatźrozatáva|
2013. januáľ 1. hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. đecember .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helviséqek Helviséoek száma

:soportszoba 5

tornaszoba 1

[o sooédiai fo slalko ńató. e svéni

ťeilesztő szoba 1

iátszóudvar 2

ivodavezetői iroda 1

óvodavezető-helyettesi iľoda

sazďasási vęzętői iľoda 1

nevelőtesttileti szoba 1

crvosi szoba

svermeköltöző 5

qyermekmosdó, WC 5

felnőtt o|tozó 1

:lkülönítő szoba I

[ozőkonvha

melesítőkonvha 1

|álaló-moso gatő' ezen beltil felnőtt

felnőtt mosdó 1

felnőtt WC 4

mosléktrĺľoló 4

raktát 2

szertát 1
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15. sz. melléklet
TÁ.TI.KA Napktizi otthonos Ovoda

alapító okiratát módosító okiľat

A f0|2. június 1. napjától hatályos egységes szetkezetbe foglalt a|apítő okirat az a|ábbiak
szerint módosul.

Áz alapító okiľnt bevezető ľésze nz nlĺĺbbialĺ szeľint módosul:
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a
ľendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján az t972. évben Budapest YIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Napkiiziotthonos ovoda (alapításkoľi név) ĺntézmény, íIletve az
1993. évben Budapest VIII. ker. Jĺízsefváľosi onkoľm ányzat által létesített (alapított)
Jĺózsefvárosi Onkoľmányzati óvodák Társulása (alapításkori név) intézmény
átszewezésével létrehozott TÁ.TI.KA Napktizĺ otthonos ovoda (elenlegi név) intézmény
számźra a l59/2012.(V,.3.) számí hatáĺozatával kiadott alapítő okiratát a nemzett
ktjznevelésről szóĺó 2011. évi CXC. rcrvény (tovóbbiakban: koznevelési torvény) értelmében
felülvizsgálta, és az á||anhźlztaĺtásrőI sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény, az áIlamhźztartásról
szóló törvény végľehaj tásáről' szőIő 368120 1 1 . (xI. 3 1 .) Korm. rendelet, a szakfe|adatľendről
és az źi|aIrhánartási szakágazati rcndro| sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM rendelęt és a
koznevelési törvény 2]. s (j) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okfuatźft adja ki.

Az a|apitő okiľat 5.) pontja az a|á'ňbiak szeľint módosul:
5 .) Kő|ts éw etési szerl tíoasa a kij zn ev e l é s i tőrv énv a|apiánz

felvehető maximá|is gveľmeklétszám:

óvoda

125 fő

Az a|apítő okĺľat 7.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

óvoda. A köznevelési torvényben foglaltak alapján ĺjnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az a|apitő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szerĺnt módosul:
8.) Jogszabálvban meehatáľozott kiizfeladata:

A koznevelési torvény a|apján kozfe|ađata a koznevelés, me|y magában foglalja az ővodai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj a az alábbiak szerint mĺódosul:
a.) alaptevékenysége:

A kr)znevelłési torvény 8 $ (1) bekezdése a|apjźn az ővoda a glermek hároméves korától a
tankntelezettség kezdetéig nevelő intłźzmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatáĺozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cígźmy kultuľális nevelést magyaÍ nyelven, és szakértői
bizottság szakĺćrtői véIeménye a|apjarl ellátjĺík a koznevelési torvény 4.s 25. pontja szeńnt: ą
kalanleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogłatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarľąl (slilyos tanulósi, fig,,elem- vagy magatartásszabályozási zavarral) kĺjzdő sajátos
nevelési igényő gyeľmekek nevelését is.
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Lz a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az a|ábbiak szeľint mĺídosul:
c.) Gazdálkodásĺ besoľolása:

Az ővoda önállóan mrĺkĺjdő költségvetési szerv.
Az iĺtézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáIó szeméIyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó jórulékok és egléb kozterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvórosi Intézményműkaúeő Központtal (I082 Budapest, Baross' u.

84.) kt;rct munkamegosztási megóĺlapodósban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefváľosi Intézményműkodtető KÓzpont kal*égvetésében biztosított műkaúetés
e l ő ir ónyz at óv al é s az e g1,, é b e l ő ir ányz at o kknl.
Az ővoda pénzügyĹgazdasági tevékenységét ktilön megállapodts a|apján az onźilőan
mfüödő és gazdálkodő Józsefvárosi Intézménymĺíkodtető Kozpont (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Látja eI.

Az alapítő okiľat 9. pontja az ĺ|á.ňbiak szeľint módosul:
9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvantaľtásban 36545
alapteľĹilettĺ, természetben 1088 Bp. Rfüóczi út 15. a|att

Rimán Edina
jegyző

hrsz. alatt felvett 3174 m2
taláIhatő, az oTP Ingatlan

Alapkezelő Rt. tulajdonźtképezó felépítményes ingatlanbő| 1937 m2 elkülönítęÍlhasznźiat(l
ingatlanľészhasznéiata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) -| ahozzátartoző átjźrásí
szolgalmi jog.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet áIta| alkotott ręndeletekbenmeghatźnozotí
szabályok az ír źny ađők.

Lz ůapítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
10.) A ktiltséwetési szeľv vezetőiének megbízásĺ ľendie:
A költségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. kerület lőzsefváĺosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat iftjánbizza meg a koza|kalmazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi
XXXIII' törvény, a koznevelési törvény, a kozalka|mazottak jogállásáľól szóló |992. évi
XXXil. t<irvény végľehajtásarő| sző|ő |38l|992. (X.8.) szźĺľľű Koľm. rendelet' valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CL)o(IX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja az z|á.ňbiak szeľint mĺídosul:
11.) A ktiltségvetési szeľv foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkońatása koza|kalmazotti jogviszony, illętve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi X)O(III. tcirvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I, tt)rvény az irányadó.

Záradék

A TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete .....ĺ2012.(X|I.6.) számú határozatźxa|2013.
január 1. hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. december ......

Dľ. Kocsis ľ{áúé
polgáľmesteľ
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I6,sz. melléklet

ar,.ł.ľÍľó oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
ľenđelkezésre á11ó dokumentumok alapjan az t972. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Napkiiziotthonos óvoda (alapításkori név) intézmény, ilIętve az
|993. évben Budapest VIII. ker. Józsefuáľosi onkoľm ányzat által létesített (alapított)
Józsefváľosi onkoľmányzatĺ ovodák Társulása (alapításkoľi név) iĺtézméĺy
źúszęrvezésével létrehozott TÁ-TI.KA Napkiizi Otthonos óvoda (elenlegi név) intézmény
szźtmáta a l59/20l2.u3.) számt határozatźxal kiadott a|apítő okiratát a nemzeti
köznevelésrőĺ szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési tÔrvény) érte|mében
felĹilvizsgálta, és az á||anháztartásľól sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény, az á||anháztartástő|
szóló törvény végrehajtásráľól szőIő 3681201 1. (XII. 31 .) Koľm. rendelet, a szakfe|ađatrendről
és az źilanháztartási szakágazati rcndtó| sző|ő 5612011. (XII.3I.) NGM rendelet és a
koznevelési törvény 21, s (3) bekezdésének megfelelően az alźbbi, egységes szerkezetbe
fo glalt a|apítő o|<lr atát adj a ki.

1.) Kiiltséevetési szerv:

Neve: TA-TI-KA Napkĺizi otthonos óvoda

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

telephelve:

gazđasági egység: 1084 Budapest
Tolnai Lajos u.7-9.

oM azonosítója: 034381

2') Ktiltséwetési szerv alapítóia' alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB.1972., iIletve
Budapest, VIII. ker. Józsęfuarosi onkormany zat, 1993 .

3.) Kiiltségvetésĺ szerv fenntaľtóia:

Budapest Fővaľos VIII. keriĺlet Józsefu aľosi Önkorm źnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szerv iľányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5 .) K:ölts éw etési szew típusa a k tj zn e v e l é s i törv énv alapiánz óvoda

I25 főfelvehető maximális gveľmeklétszám :
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6.) Kłiltséwetésĺ szerv illetékesséee" műktidési kiiľe:

Köľzete: Budapest Fővĺíľos VIII. kerĹĺlet Józsefüáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete által
me ghatźr ozott utc anév j e gy zék szerint.

7.) Típus szerinti besoľolás:

óvoda. A köznevelési torvéĺyben foglaltak a|apján<jnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Joeszabályban meehatáľozott kiizfeladata:

A koznevelési torvény a|apjźn közfe|aďata a koznevelés, mely magźtban foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A köznevelési torvény 8. $ (1) bekezdése alapjan az ővoda a gyermek hóroméves knrótól a
tankatelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e torvény 5.s (1) bek. a) pontjában
meghatźrozottak szerinti _ óvodąi nevel.ls folyik, Az intézmény a nevelőtestület áltaĺ
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő pľogram). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és szakértői
bizottság szakertői véleménye a|apján ellátjak a koznevelési tÓrvény 4.s 25. pontja szennt: ą
ktlanleges bánósmó:dot igénylő mozgásszervi fog,latékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vagy magatartósszabályozási zavarral) küzdő sajátos
nevelési igénytĺ gyermekek nevelését is.

Allamháztartásĺ
szakág:azatszáma

Allamházt artási szakágazat me gnevezés e

85 1020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése :

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda ĺjnállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egłéb kozterhek előirdnyzataival,
tovóbbó a Józsefvórosi Intézményműkaűeő Központtal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) k1rcu munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi IntézménymiÍkĺ;dtető Központ kaĺtségvetésében biztosított m{jkaúefts
eĺő ir ányzatával é s az e gyéb előiľ ányzatokkal.

Szakfeladat száma Szakfeladat mesnevezése
85 I 000 ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex

tttmosatéLsa

85 101 1 ovodai nevelés. ellátás
851012 Saiátos nevelési isényíĺ svermekek óvodai nevelése" el|átása
851013 Nemzetisési óvodai nevelés" ellátás
562912 ovo đai intézménv í étkezteté s

562917 Munkahęlvi étkeztetés
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Az ővoda pénztigyi-gazđasági tevékenységét külon megállapodás a|apjźn az onźi|őan
múkĺjdő és gazdá|kodő Józsefiórosi Intézménymĺíkaúeő KÓzpont (1082 Budapest,
Bąross u' 84') látja el.

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

A Budapest VIIL kerületi ingatlan-nyilvántartásban 36545 \tsz. alatt fęlvett 3174 m2
alapteľülettĺ, teľmészetben 1088 Bp. Rákóczi út 15. alatt ta|á|hatő, az oTP Ingatlan

Alapkezelő Rt. tulajdonźńképező felépítményes ingatlanb őI |g37 m2 elktil<inítet|hasznáIabl
ingatlanľészhaszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) + ahozzźńartoző źltjźrtsi
szolgalmi jog.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testtĺlet áLItaI alkotott ľendeletekbenmeghatánozoÍt
szabályok azfuányađők.

10.) A költségvetési szerv vezetőiének meebÍzásĺ ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Jőzsęfvźrosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete páIyázattltjánbízza meg a közalkalmazottakjogállásĺĺról szóló 1992. évi
X)oilII. törvény, a köznevelési torvény, a koza|kalmazottak jogállásáľól szóló |992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásźrőI sző|ő |38l|992. (X.8.) számu Korm. ľenđelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szől'ő2011. évi CL)O(IX. töľvény figyelembevételével.

11.) A kiiltségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iowiszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatźsa koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásĺíról szőIő |992. évi X)O(III. tĺirvény,
valamint amunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I' nrvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetésĺ szeľv képvĺselete:

A költségvetési szerv vezetoje, valamint azélta|amegbízottintézményi do|goző.

Zárađ|ék

A TÁ-TI-KA Napközi otthonos ovoda alapítő okiľatát Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete ......lf0t2.(xll.6.) szźlmu hatźrozatźtval
2013. januáľ 1. hatállyal hagyta jóvá'

Budapest, 2012. decembeľ .....

Rĺmán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Függelék

Helyiségek Helviséqek száma
csopoľtszoba 5

tomaszoba

lclgopéĺliai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba 1

iátszőudvar 1

óvodavezetői iroda 1

5vodavezető-helyettesi iroda

1azdasági vezetői iroda 1

revelőtestületi szoba 1

orvosi szoba ( és elkülönítő)
gyermektiltöző 5

gyermekmosdó, WC 4

felnőtt ĺjltöző 1

elkülönítő szoba
ťőzokoĺyha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

felnőtt mosdó 1

felnőtt V/C 3

mosléktaľoló
raktĺáľ 2

szertár
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t7.sz. melléklet
Pĺtypang Napkiizĺ otthonos óvoda

alapító okiľatát mĺódosítĺí okiľat

A 2012. június 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az a\ábbiak
szerint módosul.

Lz alapítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľĺnt módosul:
Buđapest Főviíľos VIII. keľĹilet Józsefuĺíľosi Oĺlkotmányzat Képviselő-testÍilete a
ľendelkezésľe ál1ó dokumentumok alapján azĹ958. évben Ruggyanta Gyáľ (TAURUS) á|ta|
létesített (alapított) Üzemi óvoda (alapításkori név), (későbbi nevén Század'os Úti Bolcsőde
és Napktiziotthonos óvoda) PÍtypang Bölcsőde és Napktiziotthonos óvoda jelenlegi
nevén Pitypang Napkiizi otthonos ovoda intézmény szźtmźtta a 159/2012.(V:3.) szźtmu
hatérozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 20]I. évi CXC. rcrvény
(tovóbbiakban: köznevelési toľvény) értelmében felülvizsgá|ta, és az áI|anhźztafiásrőI szőIő
2011. évi CXCV. törvény, az á||anhánartásról szóló t<jrvény végľehajtźnárő| szőIő 3681201|.
(XII. 3l.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről é,s az źtIlamhánartási szakźąazati rcĺdtóI
sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet és a kÓznevelési tÓrvény 21. s Q) bekezdésének
megfelelően az a|źlbbi, egységes szęľkezetbe foglalt a\apítő okiľatát adja ki.

Az alapítő okiľat 5.) pontja az a|á'}biak szeľint módosul:
5.)Kő|tséwetésiszerv típusaaköznevelésitörvénv a|apián: óvoda

felvehető maximális weľmek|étszám: 115 fő

Az a|apítő okirat 7.) pontja az a|áhbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľinti besorolás:

óvoda. A koznevelési töľvényben foglaltak alapjáĺtjnálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

Az a|zpítő okĺľat 8.) pontja az a|á.ňbiak szeľint módosul:
8.) Jogszabályban meghatározott kiizfeladata:

A kÔznevelési toruény a|apjźn közfe|adata a koznevelés' mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj a az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
a.) alaptevékenysége:

A koznevelési torvény 8. $ (1) bekezdése alapján az ővoda a gyermek hároméves korától a
tankĺ)telezettség kezdetétg nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatfuozotíak szeńnti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestulet ĺźItal
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye a|apjáĺ e||átja a koznevelési
törvény 4.s 25' pontja szennt: a kt;l\nleges bánósmódot igénylő érzéI<szervi fog1latékos
(nagyothalló) vagy egy.áb pszichés fejlődési zavarľal (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartósszabólyozósi zavarral) kijzdő sajátos nevelési igénytĺ gyermekek nevelését is.
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Az a|apítő okĺľat 8.)c.) pontj a az alábbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővoda ĺjnállóan mfüĺjdő kĺiltségvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló szem.élyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódójórulékok és egyéb kazrcrhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézménymĺĺkaúeő Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) katau munkamegosztósi megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi IntézményműkÓdtető Központ koltségvetésében biztosított műla;dtetés
e l ő ir óny z at óv al,á s az e gy é b e l ő ir óny z at o kkal.
Az ővodapéruugyi-gazdasźęi tevékenységét külön megállapodás a|apjźn az oĺźilőarl
mfüödő és gazdáIkodő Józsefvárosi Intézményműkaúeő Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Iźńja el.

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
10.) A kiiltséwetési szerv vezetőiének meebÍZásĺ ľendie:
A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete pźt\yźĺzatiftjźnbízza meg a koza|ka|mazottak jogállásaról szőIő 1992. évi
)ooilIl. törvény, a köznevelési törvéĺy, a kozalkaImazottak jogá|Iásátől szóló 1992. évi
)ooilI. törvény végrehajtásnő|' sző|ő I38lI992. (x.8.) szźtm,ű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő20|1. évi CL)oilX. tĺirvény figyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
11.) A kiiltségvetési szer"v foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illefue munkaviszony
keretében tĺiľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásĺíľól szőIő 1992. évi XXXIII. törvény'
valamint amunkn toľvénykönyvéről szóló 2012. évi I. rcrvény az irányadó.

Záradék

A Pitypang Napközi otthonos óvođa módosító okiratźĺt Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete .....t2012.(xII.6.) száműhatźlľozatáva| 2013.
januáľ l.. hatállyalhagýa jővá.

Budapest, 2012. decembeľ ......

Rĺmán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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18.sz. meIléklet

ALAPÍTó OKIRAT

Budapest Fővĺĺľos VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-tęsttilete a
rendelkezésľe á11ó dokumentumok alapjan az1958. évben Ruggyanta Gyár (TAURUS) á|tal,
létesíĹctt (alapítoĹt) tizemi óvoĺ|a (alápíÉskori név), (későbbi nevén Százados Útĺ Btilcsőde
és Napköziófthonos óvoda) Pitypang Błilcsőde és Napktiziotthonos ovoda jelenlegi
nevén Pitypang Napkiizi Otthonos ovoda ĺntézmény szźrnźna a 159/2012.(V3.) szźtmil
hatźrozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 20]]. évi CXC. nrvény
(tovĺźbbiakban: koznevelési torvény) érte|mében felülvizsgáIta, és az tl|aĺľ'hánarásrő| szől'ő
201I. évi CXCV. törvény, az áL|amhźntaľtásľóI szóló törvény végrehajtásárőI sző|ő 368/20|I.
(XII. 31.) Koľm. ľendelet, a szakfeladatľendről és az áIllaÍflháZtaÍtási szakágazati reĺdrő|
szőIő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet és a koznevelési torvény 21. s (3) bekezđésének
megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiĺltségvetési szeru:

Neve: Piýpang Napközi otthonos óvoda

Székhelye: 1087 Budapest,Szźnados út 14.

telephelve:

játszőudvar: 1087 Budapest
Szźaadosít8-I2.

oM azonosítója: 034393

2.) Költséwetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Ruggyanta Gyaľ (TAURUS)' 1958.

3.) Kiiltséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) KöItséevetési szeľv iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Fővaros VIII. keľĹiletJőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Ktiltségvetésĺ szeľT típusa a łoezeyely'si ttiľvény alapián: óvoda

felvehető maximálĺs gYeľmeklétszám: 115 fő

6.) Ktiltséevetési szerv Ílletékessége. műktidési kiiľe:

Kĺjrzete: Budapest Főváros VIII. keľrilet lőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete által
me ghatáľo zott utc anév j e gy zék szerint.
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7.) Típus szerinti besoľo|ás:

óvoda. A koznevelési torvényben foglaltak a|apjtnönálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

8.) Jogszabályban meehatáľozott közfeladata:

A koznevelési torvény alapján kozfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az ővođai
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A lröznevelésŹ töľvény 8 $. (1) bękęzdése aIapján az ővoďa a gyermek hóroméves korótól ą
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e töľvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatĺíľozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület ákal
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenység,ét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében szakértői bizottság sząkĺlrtői véleménye alapján e|Iát1a a k)znevelési
tÓrvény 4.s 25. pontja szerint: a kulżnleges bánásmódot igénylő érzéIrszervi foglatékos
(nagyothalló) vagł egyéb pszichés fejlődési zavarral (slilyos tanulási, fig,lelem- vagy
magatartásszabályozósi zavarral) küzdő sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakásazzt szálma

A|Izmhántartási szakágazat megnevezés e

85 1 020 ovodai nęvelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásĺ besoľolása:
Az ővoda ĺjnállóan mfüödő költségvetési szeľv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátósĺźt szolgáló személyi
juttatósokknl és az azokhoz kapcsolódójóľulékok és egléb kozterhek előirányzataival,
tovóbbá a Józsefvórosi Intézményműködtető Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) karctt munkamegosztási mególlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézménymiikaúető Kt)zpont kahségvetésében biztosított műkaúefts
e l ő ir ány z at áv al é s az e gl é b e l ő iľ ĺiny z at o kkal.
Az ővođa pénzngyí-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az ontt||őarl
műkĺjdő és gazdá|kodő Józsefvórosi Intézménym{ikadtető Kozpont (]082 Budapest,
Baross u' 84.) |źftja e|.

Szakfeladat szóma Szakfeladat megnevezése
8s 1000 ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex

támogatása
8s 101 I ovodai nevelés. ellátás
851012 Sajátos nevelési ieényĺi gyeľmekek óvodai nevelése' ellátása
562912 ovo dai intézménv i étkezteté s

562917 Munkahelvi étkeztetés
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9.) A feladat ellátását szoleáló iinkoľmányzati vagyon. vagvon feletti ľendelkezési ioe:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvántaľtásbaĺ 38877 hrsz. alatt felvett 258B fił
alapteľületíĺ, teľmészetben 1087 Bp. Százaďos út 14. a|attta|á|ható, a Budapest Fővĺíľos VIII.
keriilet Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), és a 38881/2 hĺsz. alatt felvett 1287 m"
alapteľülettĺ, természetben 1087 Bp. Százados út 8-72. a|att találhatő, a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonát képezo ingatlan (átszóudvaľ) hasznáIata,
valamint vagyoni éľtékű jogok, targyi eszköz<jk (gépek, berenđezések, felszerelések,
járművek)haszná|ataá||őęszkozleltárszerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testületźltal alkotott rendeletekbenmeghatźxozoIí
szabályok az irány ađők.

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főviíľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete pá|yázat tÍjánbízza meg a koza|ka|mazottak jogállásáľól szőLó 1992. évi
)o(Xn. törvény, a köznevelési towény, valamint a közalkalmazottakjogállásaróI sző|ő 1992.
évi )o(xIII. törvény végrehajtásĺíľól szóló I38lI992. (X.8.) számű Korm. ľendelet
figyelembevételével.

11.) A kłiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
meeielölése:

A foglalkońatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺiľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a munka tÓrvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. torvény az irónyadó.

12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|ta|amegbízottiĺtézményi dolgoző.

Záradék

A Pitypang Napközi otthonos ovoda a|apitő okiratát Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefüarosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete ......t2012.(xII.6.) szánu hatáĺozatáva|
2013. januáľ 1. hatállya| hagfia jővá.

Budapest, 20|2. decembeľ .....

Rimán Edina
iegyző

Dr. Kocsis M:áúé
polgármesteľ
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
rsoportszoba 4

toľnaszoba 1

l o gop é diai fo g|a|ko ztató, e gyéni 1

fejlesztő szoba 1

iátszóudvaĺ 2

óvodavezetői iľoda 1

őv o dav ezető -helvette s i iľo da

gazdasági vezetői iľoda 1

nevelőtestiĺleti szoba 1

orvosi szoba 1

gyermeköltöző 4

gyeľmekmosdó, WC 5

felnőtt o|toző 1

elkülönítő szoba
főzőkonvha
melegítőkonyha
|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

felnőtt mosdó 1

felnőtt WC 4

mosléktĺĺľoló 1

rakttr
szertár 1
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19.sz. melléklet
Szivánány Napkiizi otthonos óvoda

alapító okiľatát módosítĺó okiľat

A20|2. június 1. napjától hatályos egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okirat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az a|apitő okirat bevezető része az a|ábbiak szeľint módosul:
Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefüárosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilętę a

rendelkezésre álló dokumentumok alapján az t897. évben a Székesfőváľos által létesített
(alapított) Kisdedóvó.Intézet (alapításkori név), illetve az|975. évben (tagóvođa) Budapest,
VIII. ker. Tanács VB. źůta| létesitett (alapított) Napktiziotthonos ovoda (alapításkori név)
Sziváľvány Napkłizi Otthonos Ovoda (elenlegi név) intézmény szźlmźlra a 159/20l2.u3.)
számuhatározatźxal kiadott alapítő okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 201]. évi CXC.
torvény (toýóbbiakban: koznevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az á||amháztartásrő|
sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az á||anlháztaľtásról szóló törvény végrehajtásárőI sző|ő

36812011. (xI. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről és az áIlanhźntartási szakágazati
rendről szóló 56120II. (XII.31.) NGM rendelet és a koznevelési tÓrvény 2I' $ (3)

bekezdésénekmegfele|óeĺazalábbi, egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiľatát adjaki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
5.) Kłiltségvetési szeľv típusa a łöezeyeldsi tiiľvény alapián: óvođa

felvehető maximális gyeľmeklétszám:

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺódosul:

190 fo

7.) Típus szeľinti besorolás:

óvoda. A koznevelési towényben foglaltak aIapjánĺinálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
8.) Jogszabályban meehatáľozott kiizfeladata:

A koznevelési torvény alapján kozfe|adata a koznevelés, mely magában foglalja az ővođaí
nevelést.

Az alapítő okiľat 8.)a.) pontj a az alábbiak szerĺnt módosul:
a.) alaptevékenysége:

A kozneveĺési tĺirvény 8. $. (1) bekezdése alapján az ővoda a gyermek hároméves korától a
tankotelezettség kezdetéig nevelő int,źzmény, ahol _ e tĺirvény 5.$ (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 keretében végzik a cígány kulturális nevelést magyar nyelven, és sząkértői
bizottság szakértői véleménye alapjźn ellátjak a köznevelési torvény 4,s 25. pontja szerint: a
külonleges bánásmódot igénylő érzélrszervifoglatékos (glengénlĺźtó), az értelmifoglatékos, a
beszédfog,,atékos, a halmozottan foglatékos (gyengénlátó, értelmi fogłatékos,
beszédfoglatékoý vag1l egłĺlb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figłelem- vagł
magatartósszabólyozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek nevelését is.
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Az a|apítő okirat 8.)c.) pontj a az a|źlbbiak szeľint módosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

Az ővoda önállóan működő költségvetési szerv.
Az íĺtézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai elláĺását szolgáIó személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egléb kozterhek előirányzataivaĺ,
tovóbbá a Józsefvórosi Intézményműkodtető Kozponttal (I082 Budapest, Baross. u.

84.) karcu munknmegosztási mególlapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi Intézménymííkaűeű Kt)zpont k0ltségvetésében biztosított műkodtetés
el ő ir ányzat áv al é s az e gy éb e l ő ir ány z at o kknl'
Az ővoda pénzigyi-gazdasági tevékenységét külĺin megállapodás alapjan az iĺnáI|őan
működő és gazđáIkodő Józsefvárosi IntézménymiÍkodtető Kozpont (I082 Budapest,
Baľoss u. 84.) Iáť1a e|.

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
10.) A ktiltségvetési szerv vezetőiének meebízási rendie:
A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuiíľosi onkormányzat
Képviselő-testtilete páIyázatutjánbízza meg a koza|ka|mazottak jogállásĺáról sző|ő 1992. éví
)O(XIII. töľvény, a köznevelésl törvény, a koza|ka|mazoltak jogáI|ásáről szóló |992. évi
xXxľI. t<irvény végrehajtásáĺő| sző|ő I38lI992. (X.8.) számű Korm. ľenđelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szó|ő 2011. évi CL)O(IX. tĺirvény Íigyelembevételével. A költségvetési
szerv vezetője egyuttal a Tĺimő u. 38/A. számalatt.lévő tagóvodavezetői feladatait is ellátja.

Äz a|apitő okĺľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogvĺszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kilza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992. évi )o(Xil. tcirvény,
valamint amunkn torvénykÓnyvéľől szóló 2012. évi I' ttjrvény az irdnyadó.

Zárad|ék

A Szivrírvríny Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefüaľosi onkormányzatKépviselő-testiilete .....t2012.(xII.6.) száłrľÚhatćrozatáva|2013.
januáľ 1. hatá|Iyal hagytajóvá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. KocsÍs Máté
polgáľmesteľ
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20.sz. melléklet
ALAPÍTo oKIRAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján az 1897. évben a Székesfőváros által létesített
(alapított) Kisdedóvó-Intézet (alapításkori név), illetve az 1975. évben (tagóvoda) Budapest,
VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Napkiizĺotthonos ovoda (alapításkori név)
Szivárvány Napkiizi otthonos óvoda (elenlegi név) intézmény szémźra a 159/2012.(V:3.)
szźlmuhatźrozatával kiadott a|apitő okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: köznevelési rcľvény) értelmében feltilvizsgálta, és az á||anhźztartásrőI
szőIő 20|1. évi CXCV. törvény, az á|Iamháztartásról szóló törvény végľehajtásáľőI sző|ő
36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrenđről és az á|Ianháztaĺtási szakágazati
rendről szóló 56120I|. (XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelłćsi törvény 2]' $ (3)

bekezdésének megfelelően az a\źhbi, egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát adj a ki.

1.) Kłiltséevetési szeľv:

Neve: Szivárvany Napkĺlzi otthonos óvođa

Székhelye: 1083 Buđapest, Szigonyu. 18.

telephelye:

tagóvoda: 1083 Budapest
Tĺimő u.38/A.

oM azonosítója: 034383

2. Ktiltségvetési szerv alapítóia' alapítás éve:

Székesfrváros, 1 897, illetve
Budapest, VIII. keľ. Tanács vB.,1975.

3.) Kiiltséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváro s VIII. kerĹilet Józsefu aľosi onkoľm źny zat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv iľányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľĹiletJőzsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.)Kő|tséwetésiszerv típusaa köznevelésitörvénv a|apiánz óvoda

felvehető maximális gyeľmeklétszám: 190 fő
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6.) Költségvetésĺ szeľv illetékessége. míĺktidési kiiľe:

Kcjrzete: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete által
me ghatźr o zott utcanév j e gy zék szeľint.

7.) Típus szerinti besoľolás:

óvoda: A k)znevelésl töľvényben foglaltak alapjánĺjnálló jogi személyiséggel ręndelkezik.

8.) Joeszabálvban meehatározott ktizfeladata :

A koznevelési towény a|apján kilzfe|adata a koznevelés, mely magźtbaĺ foglalja az ővodai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A koznevelési torvény 8. $ (1) bekezdésę a|apján az ővoda a g,lermek hóroméves korótól a
tankatelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ąhol _ e ttirvény 5.$ (l) bek. a) pontjában
meghatétrozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik Az intézmény a nevelőtestťjlet ákal
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cigźlny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakéľtői
bizottság szakértői véleménye a|apján e||átják a kôznevelési torvény 4.s 25' pontja szerint: a
ktłlanleges bónósmódot igénylő érzékszervifog1latékos (głengénlátó), az értelmifog,,atékos, a
beszédfogyatékos, a halmozottan fogyatékos (g1lengénlátó, értelmi fog1latékos,
beszédfoglatékos) vagy egléb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagl
magatartásszabólyozósi zavaľral) küzdő sajátos nevelési igénytĺ gyermekek nevelését is.

Allrzmhá'ztaľtási
szakásazatszáma

Allamháztaľtási szakágazat megn ev ezése

8s I 020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat mesnevezése
85 1000 ovodai nevęlés intézményeinek, programjainak komplex

tźtmogatása
85101 I ovodai nevelés. ellátás
851012 Saiátos nevelési isénvĺĺ svermekek óvodai nevelése. el|źtása
8s 1013 Nemzetisési óvodai nevelés" ellátás
562912 ovo dai intézménv i étkezteté s

s62917 Munkahelvi étkeaetés

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

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

Azővoda onállóan mfücidő költségvetési szerv.
Az irĺtézmény vezetóje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátásót szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járuĺékok és egyéb kazrcrhek előirónyzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézményműkaúeű Kozponttal (1082 Budapest, Baľoss. u'

84.) korctt munkamegosztási mególĺapodósban foglaĺtak szerint rendelkezik a
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Józsefiárosi Intézménym{Íkadtető Központ kal*égvetésében biztosított műlrĺ;dtetés
e l ő ir ány z at áv ąl é s az e gy é b e l ő ir ány z at o kkal,
Az ővoda pénzngyi-gazdasági tevékenységét külcin megállapodás alapján az onźilőarl
mfüödő és gazdá|kođő Józseflórosi IntézménymíÍkaúeő Központ (]082 Budapest,
Bąross u. 84.) |átja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagvon. vaevon feletti rendelkezési ioe:
A Budapest VIII. keľtileti ingatlan-nyilvantartásbal 3613611 hrsz. alatt felvett 1101 m,
alapteriiletri 1083 Bp. Jázmin u. 2-4 a|atĹ, természetben 1083 Bp. Szigony u. 18. alatt
ta|áIhatő, a Buđapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormáĺyzat tulajdonát képezó
felépítményes ingatlan hasznźiata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), a 36t39l3
hĺsz. a|attfelvett 2445 fiŕ alapteľĹiletű, teľmészetben 1083 Bp. Tömő u. 38/A. a|attta|á|hatő, a
Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonát képező felépítményes
ingatlan (tagóvoda) hasznáIata, valamint vagyoni éÍtékíi jogok, tźrgyi eszkozok (gépek,
berendezések, felszerelések, jáľművek) hasznźiata áIlóeszkozleltáľ szeľint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testiilet źůta| alkotott ľendeletekben meghatiíľozott
szab áIy ok az ir źny adők.

10.) A ktiltségvetésĺ szerv vezetőiének meebízásĺ ľendie:
A költségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaľos VIII. kerĹilęt Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő-testiilete pźiyázattújźnbízza meg a közalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. éví
)c(xIII. törvény, a koznevelési törvény, a koza|ka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. éví
)ooilIl. törvény végrehajtásárő| sző|ő I38lI992. (X.8.) szźlmű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CL)O(IX. törvény f,rgyelembevételével. A költségvetési
szerv vezetőj e egyuttal a Tĺjmő u. 3 8/A. szám a|att lévő tagóvo da vezetői feIadatait is ellátj a.

11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iowiszony
meeieltilése:
A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásárő| szó|ő 1992. évi X)O(III. tĺirvény,
valamint amunkn tÓľvénykönyvéről szóló 20]2. évi I. rcrvény az irányadó.

12.) A kiiltséevetési szerv képviselete:
A költségvetési szerv vezetője, valamint azéitalamegbízottintézméĺyi dolgozó.

Záradék

A Szivárvĺíny Napkĺizi otthonos ovoda alapítő ol<tratát Budapest Fővaĺos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilęte ......l2012.(xII.6.) számt határozatźtval
2013. januáľ 1. hatállya| hagýa jővá.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis NIáúé
polgáľmester
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Függelék

Helyiségek
Helviséqek száma

székhely te|epheIy /tagóvoda/

csopoľtszoba 4 3

tomaszoba 1

logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba 1 1

iátszóudvaľ 2 2

óvodavezetői iroda 1

óvodavezető-helvettesi iroda
gazdasági v ezętőí ír oda 1

nevelőtestĹileti szoba

orvosi szoba 1

gyeľmeköltöző 3 3

gyermekmosdó, WC 3 3

felnőtt oItozo 1 1

elkülönítő szoba 1

fozókoĺyha
me1egítőkonyha 1 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

felnőtt mosdó 1 1

felnőtt WC 2 2

mosléktaroló
raktar 1

szertźĺt
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2I.sz. melléklet

Száľzszorszép Napktizi Otthonos óvoda
alapítĺó okiľatát módosítĺó okĺľat

A 2072. június 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat az alábbiak
szerint móđosul.

Äz a|apítő okirat bevezető része az a|ábbiak szeľint módosul:
Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi Onkormźnyzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapjan az |967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB.
által létesít9tt (alapított) Napkiiziotthonos óvoda (alapításkoľi név) Százszorszép Napközi
otthonos Ovoda (elenlegi ĺév) intézmény számźlra a 159/2012.u3.) szźtműhatározatáva|
kiadott alapítő okiratát anemzeti koznevelésről szóló 20l]. évi CXC, torvény (továbbiakban:
koznevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az á|IamháńartásrőI szőIő 20|1. évi CXCV.
tĺlrvény, az áI|anlháztaľtásľól szóló törvény végľehajtásáľő| sző|ő 36812011. CXII. 31.) Korm.
reĺđe|et, a szakfeladatrendről és az á|Ianháńartási szakágazati ręnđről szóló 56/f0I|.
(XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelési törvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az
alźĺbbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adjaki.

Az a|apítő okirat 5.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
5.) Ktiltséwetésĺ szeľv típusa a /ĺöezeyel/si ttiľvénv alapián:

felvehető maxĺmális gvermek|étszám:

óvoda

143 fő

Az a|apitő okiľat 7.) pontja az a|áhbizk szerint módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

Ővoda. A köznevelési towényben foglaltak alapjáĺĺjnálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

Az a|apítő okĺľat 8.) pontja az a|áhbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabá|yban meghatáľozott ktizfeladata :

A koznevelési towény alapjźn kozfęIadata a kĺjznevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj z az a|álbbiak szerint módosul:
a.) alaptevékenysége:

A koznevelési torvény 8. $ (1) bekezđése alapján az ővoda a glermek hdroméves korától a
tankotelezetts,ég kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjdban
meghatfuozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyat nyelven, és szak,ćrtői
bizottság szakértői véleménye alapjźn e||átjak a koznevelési torvény 4's 25. pontja szerint: a
kĺilanleges bónasmódot igénylő érzéĺrszervi fogyatékos (naglothalló) vag,l egłéb pszichés

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi.g,,elem- vag/ ma4atartásszabólyozási zavarľal) küZdő
sajátos nevelési igényti gyermekek nevelését is.
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Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az alálbbiak szerint módosul:
c.) Gazdálkodásĺ besoľolása:

Az őv oda önállóan mfüĺidő költségvetési szeľv.
Az intézmény vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatósokknl és az azokhoz kapcsolódó járulékok és eg,,éb kazrcľhek előiľányzataival,
tovóbbó a Józsefvórosi Intézménym{Íkodtető KÓzponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) k0t\tt munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefiórosi Intézményműködtető Kozpont kal*égvetésében biztosított miikaúetés
e l ő ir ány z at áv al é s az e gy é b e l ő iľ óny z at o kkal.
Az óvoda pénzngyi-gazđaságí tevékenységét külön megállapodás alapjan az oĺźil'őan
mukĺjdő és gazdá|kođő Józsefvárosi Intézménym{ikaűető KÔzpont (]082 Budapest,
Baross u. 84.) |átja eI.

Az alapítő okĺrat 10.) pontja az a|á.}biak szerint módosul:
10.) A ktiltséwetési szeľv vezetőiének meebĺzási ľendie:
A költségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat tĺtjánbizza meg a koza|kalmazottak jogállásráról sző|ő 1992. évi
)ooilI. törvény, a köznevelési towéĺy, a kozalkalmazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi
)ooilI. töľvény végľehajtásarőI szőIő I38lI992. cX.8.) szźlmt Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek j ogairól szőIő 20I 1 . évi CLXXIX. törvény fi gyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja az a|á,ňbiak szeľint módosul:
11.) A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, tájllk a kĺjzalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. évi XXXIII. töľvény,
valamint amunkn töľvénykönyvéről szóló 2012' évi I. töľvény az irónyadó,

Záradék

A Szźnszorszép Napkdzi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuaľosi Önkormanyzat Képviselő-testtilet e . . , ..t2012.(xII.6.) számí hatźtľozatźtval 2013.
januáľ 1. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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22.sz. melléklet

ALAPÍTo OKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésrę ál1ó dokumentumok alapjĺán az1967. évben Budapest, VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Napkłiziotthonos ovoda (alapításkoľi név) Százszorszép Napktizi
otthonos óvoda (elenlegi név) intézmény szźtmźra a 159/2012.(V.3.) szźlmuhatáĺozatávaL
kiadott a|apítő o|<lratát a nemzeti koznevelésről szóló 201]' évi CXC, t1rvény (továbbiakban:
kjznevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az á||anháztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV.
törvény, az á||amháztartásľól szóló töľvény végrehaj tźĺsźlrő| szőIő 3681201 1 . (XII. 3 1 .) Koľm.
rendelet, a szakfeladatľendről és az á||aÍflháZtaÍtźsi szakágazati rendről szóló 56120II.
CXII.31.) NGM rendelet és a köznevelési torvény 21. E (3) bekezdésének megfelelően az
alábbi, egységes szerkezetbe foglalt aIapíto okiratát adjaki.

1.) Kiiltségvetési szeľv:

Neve: Százszorszép Napközi otthonos óvoda

Székhelye: 1086 Budapest, Szűz utca2.

oM azonosítója: 034384

2. Kiiltséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB.,1967.

3.) Kłiltséwetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Fővaľo s VIII. keriilęt Józsefu ĺíľo si onkorm ány zat
1082 Buđapest
Baross t.63-67.

4.) Kiiltségvetési szeľv iľányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő-testĹilete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.)Kő|tséwetési szerv típusa a kijznevelési tőwénv a|apiánz óvoda

felvehető maximáIis gyeľmek|étszám: I43 fő

6.) Ktiltséevetési szeľv illetékesséee. mĺĺködési ktiľe:

Körzęte: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete által
me ghatáľo zott utc anév j e gy zék szeľint.
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7.) Típus szeľĺnti besoľolás:

óvoda. A kÓznevelési torvényben foglaltak a|apjáncjnálló jogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Jo gszabályban meghatározott kiizfeladata:

A koznevelési Lorvény alapjan ktizfęla<lata a köznevelés, mely magźlban foglalja az ővoďai
nevelést.

a.) alaptevékenysége:

A koznevelési törvény 8 $ (1) bekezdése alapjźn az ővođa a głermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e töľvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatźrozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény ą nevelőtestület által
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és szakértői
bizottság szakértői véIeménye aIapjtn ellátják a ktjznevelési törvény 4,s 25. pontja szerirÍ: a
kĺ;lanleges bánásmódot igénylő érzéIrszervi fogyatékos (nagyothalló) vag,, egtłéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vag/ magątartásszabályozási zavarral) küzdő
sajátos nevelési igényl.ĺ gyermekek nevelését is.

Allamháztartási
szakápazatszáma

Allamh áztaľtási szakágazat megnevezése

85 1 020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száman megnevezése:

b.) Yállatkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda tjnállóan mfüödő ktĺltségvetési szeľv.
Az intézmény vezetoje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátásót szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódójórulékok és egyéb kozterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézménym{Íkodtető Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) karctt munkamegosztósi megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézményműkadtető Központ kalrcégvetésében biztosított műkaúefts
eI őir ányzatával és az e gyéb el őir ányzatokkal.
Az ővodapénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az onét||oan
működő és gazdá|kodő Józsefiáľosi Intézményműlridtető Kozpont (]082 Budapest,
Baross u' 84.) |átja eI.

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

851000 ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
tátmosatása

85101 I ovodai nevelés. ellátás
8s1012 Saiátos nevelési isényÍi sveľmekek óvodai nevelése. ellátása
85 1013 Nemzet sési óvodai nevelés" ellátás
562912 Ovodai ntézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés
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9.) A feladat ellátását szolgáló tinkoľmánvzati vagvon' vagyon feletti rendelkezésĺ ioe:

A Budapest VIII. kerĺileti ingatlan-nyilvántaľtásbarl 35263 hrsz. alatt fęlveÍt 7t38 ÍIŕ
alapterĹilettĺ 1086 Bp. Tavaszmező u. 17 a|att, természetben 1086 Bp. Sz(lz l. 2. alatí
taláIhatő, a Magyaľ Álam tulajdonát képezo (kezelő: Budapesti Múszaki Főiskola)
felépítményes ingatlanból 2114 fiŕ elkülönített hasznáIatű felépítményes iĺgatlanĺész
haszná|ata (a ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtéktĺ jogok,
ttíľgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) haszĺźiata éi|őeszkozle|tát
szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testül et źita| alkotott ľendeletekb en meghatttrozott
szabályok az ir źny adők.

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbízási rendie:

A költségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuĺíľosi onkormányzat
Képviselő-testiilete pźiyázatiújźnbízza meg a k<ĺzalkalmazottakjogállásaľól szóló |992. éví
)o(xn. törvény, a koznevelési törvény, a közalkalmazotĹak jogáL|źsáről szóló 1992. éví
X)oilII. törvény végrehajtásźlrőI sző|ő I38lI992. (X.8.) sztlmű Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek j ogaiľól szőIő 20I 1 . évi CL)oilX. törvény fi gyelembevételével.

11.) A kiiltségvetési szeľv foelalkoztatottiaira vonatkozó foqlalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása köza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, ľájuk a közalkalmazottakjogállásáľól szóló |992. évi )ooilIl. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 2012. évi I' torvény az irányadó.

12.) A költséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szeľv vezetóje, valamint azá|talamegbízott iĺtézméĺyi dolgozó.

Zárať|ék

A Szźzszorszép Napközi otthonos óvoda a|apítő
Józsefuaĺosi onkorm ényzat Képviselő-testĹilete
2013. januáľ 1. hatáIlya| hagýa jővá.

Budapest, 20If. december .....

okiratát Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
...... l2012.(xII.6.) szźlmu hatáľozatźxa|

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis l.Iáté
polgáľmesteľ
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Fůiggelék

HeIyiségek Helviséqek száma
csopoľtszoba o

tornaszoba 1

logopédiai fo glalkoztató, egyéni 1

fejlesztő szoba

iátszőudvat 1

óvodavezetői iroda 1

őv odav ezető-helyettesi iroda
gazdasági vezető i iro da I

nevelőtestületi szoba Ą
I

orvosi szoba 1

gyeľmektiltöző 5

gyermekmosdó, WC
felnőtt o|toző 1

elkülönítő szoba

fozőkonyha
me1egítőkonyha 3

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

felnőtt mosdó 3

felnőtt WC 4

mosléktaľoló 1

ruk'tár 1

szertáĺ 1
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23.sz. melléklet
Napľafoľgĺó Napktizi otthonos ovoda

alapítĺó okiratát módosítró okiľat

A 2012. június 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az aLábbíak
szeľint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető ľésze az a|ábbiak szeľint módosul:
Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete a

rendelkezésľe álló đokumentumok alapjĺán az t986. évben Budapesto VIII. keľ. Tanács YB.
által létesített (alapított) Napktizĺotthonos ovoda (alapításkoľi név) Naprafoľgó Napkiizi
Otthonos ovoda (elenlegi név) intézméĺy szánáĺa a 159/2012.u3.) száĺ.'Ílhatározatáva|
kiadott a|apítő okiľatát anemzeti koznevelésről szóló 201]. évi CXC. tžrvény (továbbiakban:
koznevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az á||anháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az allanhźztartásľól szóló törvény végrehajtásaľól sző|ő 368120II. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a szakfeladatrendről és az áIlaÍnháZtaÍtási szakźryazatí rendrő| sző|ő 5612011.

CXII.3l.) NGM ręndelet és a köznevelési törvény 21. s (3) bekezđésének megfelelően az
a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
5.)Kĺj|tséwetésiszew tipusaa köznevelésitöwény a|apián: óvoda

felvehető maximális Eľeľmeklétszám:

Az a|apítő okĺľat 7.) pontja az z|ábbiak szeľĺnt módosul:
7.) Típus szerinti besoľolás:

100 fo

ovoda. A köznevelési torvéĺyben foglaltak a|apján önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabályban meghatározott közfeladata :

A' köznevelési towény a|apján kozfe|adata a koznevelés, mely magábarl foglalja az ővođai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|áhbiak szerint mĺídosul:
a.) alaptevékenysége:

A koznevelési towény 8. $. (1) bekezdése alapjáĺ az ővoda a głermek hároméves korától a
tankotelezettség kezdetéig nevelő intĺźzmény, ąhol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatźrozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület óltal
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program)' Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és szakertői
bizottsóg szakértői véleménye alapjáĺ e||atjzk a köznevelési torvény 4.s 25, pontja szeiĺt: a
kĺ;lanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vag,l egyéb pszichés fejlődési zavaľral
(súlyos tanulási, fig,,elem- vagy ma4atartósszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési
igénytĺ gyermekek nevelését is.
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Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

Az ővoda <jnállóan miíködő kĺiltségvetési szerv.
Az íntézmény vezetoje rendelkezik az óvodą alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó jórulékok és egyéb közterhek előirónyzataival,
tovóbbá a Józsefvárosi Intézményműkaúető Központtal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) karctt munkamegosztási megállapodásban fogĺaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézményműködtető Kozpont kÓltségvetésében biztosított műkodtetés
e l ő ir ány z at óv al é s az e gy é b e l ő ir ány z at o kknl'
Az ővoda pénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapođźs a|apjźn az iĺĺá||őarl
múködő és gazđźikođő Józsefiárosi Intézményműkt)dtető Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84.) |túja e|.

Az a|apítő okiľat 9.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
9.) A feladat ellátását szolgáló tinkormánvzati vawon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvantaľtásban,34803t1 hľsz. alatt felvett 97| mz
alapterületu,tetmészetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9. alattta|áihatő, a Budapest Főváros
VIII. keľĹilet Józsefurĺľosi onkormáĺyzat fulajdonát képező felépítményes óvoda ingatlan
haszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint a 34814 htsz. a|att felvett
380 m, alapteľületii, természetben 1084 Bp. Víg u. l0. a|attta|źiható ingatlan (átszóudvaľ)
hasznáIata, valamint vagyoni értékti jogok, taryyi eszközök (gépek, berendezések,
felszeľelések, j ármiĺvek) használata állóeszkĺj z|ę|táľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő.testÍilet á|ta| alkotott rendeletekbenmeghatározott
szabályok az ir źny adők.

Az ĺlapítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
10.) A kiiltséevetésĺ szeľv vezetőiének meebízási ľendie:
A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főviíľos VIII. keľület Jőzsęfvárosi onkoľmányzat
Képviselő-testrilete páIyázat tÍjźnbízza meg a kĺjzalkalmazoÍtakjogállásaĺól szóló 1992. éví
)ooilI. törvény, a kÓznevelési törvény, a koza|ka|mazotlak jogá||ásáről szóló 1992. évi
)ooilI. törvény végrehajtásáĺőI sző|ő I38lI992. CX.8.) sztlmu Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek j ogairól sző|ő 201 1 . évi CLXXIX. törvény fi gyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺĎdosul:
11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozalkalmazottĺ jogviszony, illefue munkaviszony
keretében tĺjľténik, rájuk a kozaIka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi X)O(III. tĺirvény,
valamint amunka törvénykonyvéről szóló 2012' évi I. torvény az irányadó.

Záradék

A Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda módosító okiratát Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuríľosi onkormźnyzatKépviselő-teshilęte .....|20|2.(XII.6.) számthatározatźtva|2013.
január 1. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áté
polgáľmesteľ
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24.sz. melléklet
ALAPÍTo oKIRAT

Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkormáĺyzat Képviselő-tęstiilete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az |986. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (a|apított) Napktiziotthonos óvoda (alapításkori név) Napľafoľgĺó Napktizi
Otthonos ovoda (elenlegi név) intézméĺy szźmźra a 159/20I2.u3.) számú hatźlrozatáva|
kiadott alapítő okiratát anemzeti koznevelésről szóló 201]. évi CXC. torvény (tovóbbiakban:
kÓznevelési törvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az áIlat.haztaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV.
töľvény, az áIIamhánartásrőI szóló törvény végrehajtásarő| sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a szakfeladatrendľől és az áI|arflháztartási szakágazati rendtől szóló 56120II.
(XII.31.) NGM rendelet és a kĺjznevelési törvény 2]' s (3) bekezdésének megfelelően az
alább| egységes szerkezetbę foglalt alapítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltségvetési szeľv:

Neve: Napľafoľgó Napkĺizi otthonos ovoda

Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.

telephelye:

játszőudvar: 1084 Budapest
Víg utca l0.

oM azonosítója: 034388

2.) Költséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1986.

3.) Kiiltséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baross tt. 63-67.

4.) Kiiltségvetési szeľv ĺľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormáĺyzatKépviselő-testiilete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Kő|tséwetési szeľv típusa a köznevelési töruénv a|apiánz óvoda

felvehető maxĺmális gyermeklétszám: 100 fő

6.) Költséwetési szeľv illetékesséee. műktidési kiire:

Kĺjrzete: Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete által
me ghatár ozott utcanév j e gy zék szeľ int.
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7.) Típus szerinti besoľolás:

ovoda. A koznevelési torvényben foglaltak alapjan ĺjnálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A köznevelési towény a|apján kozfeladata a koznevelés, me|y magában foglalja az ővođai
nevelést.

a.) alaptevékenvsége:

A kÓznevelési törvény 8 $ (1) bekezdése alapján az ővođa a głermek hároméves korától a
tankotelezeuség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e tĺĺrvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatźtĺozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elftgadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cigźny kultuľális nevelést Ínagyar nyelven, és szakéľtői
bizottság szakłźľtői véleménye alapján eLlátjak a koznevel,lsi törvény 4.s 25' pontja szerint.. a
kt;lonleges bónásmódot igénylő beszédfogyatékos vagl egléb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulósi, figelem- vag) magatartdsszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési
igénytĺ gyermekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakápazatszáma

Ä||amháztaľtási szakágazat me gnevezés e

85 1020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Sząkfeladat száma Szakfeladat megnevezése
851000 ovodai nevęlés intézményeinek, programjainak komplex

tiĺmosatása
85101 1 ovodai nevelés. ellátás
85 1012 Saiátos nevelési isényiĺ gyeľmekek óvodai nevelése' e||átása
851013 Nemzet séei óvodai nevelés. ellátás
562912 Ovodai ntézménvi étkeztetés

562917 Munkahelvi étkeztetés

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az íntézmény vezetője ľendelkezik az óvoda alapfeladatai ellótásót szolgáló személyi
juttatósokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és eg,,éb lcözterhek előirónyzataival,
továbbó a Józsefvárosi IntézménymííkÓdtető Központtal (1082 Budapest, Baross. u.

84') karctt munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvárosi Intézménym{Íkaúeő Kozpont koltségvetésĺćben biztosított miikodtetés
el őir ányzatával és az e gł éb előir ányzato kkal.
Az ővođapénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapođás alapján az oĺá||őarl
műkodő és gazđáIkodő Józsefvárosi Intézménym{ikaúető Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Iátja e|.
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9.) A feladat ellátását szoleáló önkoľmánvzati vagYon. vagYon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. keriĺleti ingatlan-nyilvantartásban 34803/1 hľsz. alatt felvett 97|' fił
alapterületű' teľmészetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9. a|attta|áIhatő, a Budapest Főváros
VIII. kenilet Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képezo felépítményes óvoda ingatlan
haszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint a 34814lltsz. a|att felvett
380 m, alapteriilehĺ,tetmészetben 1084 Bp. Víg u. 10. alattta|á|ható ingatlan (átszóudvaľ)
haszná|ata, valamint vagyoni értékű jogok, tźrgyi eszközok (gépek, berendezések,
Íblszeľelések, j ármúvek) használata állóeszkö z\eltár szerint.
A vagyon feletti ľendelkezésľe a Képviselő-testület tita| alkotott rendeletekben meghatĺírozott
szabá|yok azfuźnyadők.

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kenilet Józsefuĺíľosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete pél|yázatutjźLnbizza meg a koza|ka|mazottakjogállásĺáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a köznevelési torvéĺy, a koza|ka|mazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi
XXXil. tĺirvény végrehajtásźtrő| szőIő l38ll992. (X.8.) számu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevételével.

1l.) A költségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása kozalka|mazotti jogviszony' illetve munkaviszony
keľetében tĺiľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogál|ásárő| szőIő 1992. évi )oo(III. töľvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. törvény az irányadó.

12.) Ą ttilĺséevetési szeľv képviselete:

A kĺlltségvetési szerv vezetője, valamint az áIta|a megbízot|íĺtézményi dolgozó.

Záradék

A Napľaforgó Napközi otthonos óvoda alapítő okiratát Budapest Főviíros VIII. kerület
Józsefuiíľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete ......l2012.(xII.6.) számu határozatźtva|
20|3. januáľ 1. hatállya| hagyta jőv á.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Fĺiggelék

Helyiségek He|yisések száma
lsopoľtszoba 4

toľnaterem 1

* 1o gopédiai fo gla|końató, egyéni 1

fejlesztő szoba 1

iátszóudvaľ 2

óvodavezetői iroda 1

óvodavezető-helyettesi iroda
óvodatitkári iroda 4

I

nevelőtestiileti szoba 1

orvosi szoba ( és eIkülĺinítő) 1

gyermeköltĺĺző 2

gyermekmosdó, WC 2

felnőtt tiltöző 1

rlkiilönítő szoba

Főzőkonyha
me1egítőkonyha 1

|álaló-mosogató 1

ľelnőtt mosdó 3

felnőtt WC
mosléktaľoló

,|

raktár 2

szertát
,l
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25.sz. melléklet
Katica Biilcsőde és Napktizĺ Otthonos Ovoda

a|apítő okiľatát módosítĺó okirat

A 2012. június 1. napjźĺtő| hatályos egységes szęrkezetbe foglalt alapítő okirat az a|źtbbíak
szerint módosul.

Az alapítĺí okirat bevezető része az alábbiak szeľint mĺódosul:
Budapest Fővĺíľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Buđapest, VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (alapított) Napköziotthonos ovoda (alapításkoľi név), későbbi nevén Katica
Btilcsőde és Napkiizi Otthonos ovoda (elenlegi név) íntézméĺy szátmára a 159/2012.(V'.3.)
sztlműhatátozatával kiadott alapítő okiľatát a nemzeti koznevelĺćsről szóló 20I]. évi CXC.
torvény (továbbiakban: köznevelési tÓrvény) értelmében felĹilvizsgálta, és az á||amhánaftásról
szőIő 20|l. évi CXCV. töľvény' az á||amháńartástő| szóló ttĺrvény végľehajtásárő| szőLő
36812011. (XII. 31.) Korm. renđe|et, a szakfelađatrendľől és az á||anháztartási szakágazati
rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM ľendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgatástol szóló 1997, évi )ooil. t<irvény (továbbiakban: gyęÍmekvédelmi törvény) és a
koznevelési torvény 2]' s (j) bekezdésének megfelelően az alźtbbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adj a ki.

Az a|apítő okĺľat 5.) pontja az alábbiak szeľĺnt módosul:
többcélú intézmény

I44 fő

72 fő

Többcélú intézmény. A köznevelési towényben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

Az a|apítő okĺľat 8.) pontja az alá'}biak szeľint mĺódosul:
8.) Jogszabályban meghatározott kłizfeladata:

A kÓznevelési torvény alapjan közfeladata a koznevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

Az a|apitő okiľat 8.)a.) pontj a az a|álbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenvsége:

A kÓznevelési towény 8. $ (1) bekezdése alapján az ővoda a g1łermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjóban
meghatarozotĺak szerinti _ óvodai nevel,ls folyik. Az intézmény a nevelőtestĺilet által
elfogadott nevelési program alapjón végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés kęrętében végzik a cigźtny kultuľális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottsóg szakértői véleménye alapjźn ellátjrík a koznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a
lalanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy eg1łéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, fig,,eĺem- vagy mą4atartásszabályozási zavarral) küZdő sajátos nevelési
igénytĺ gyermekek nevelését is.

ĺívodáb an felvehető maxim álĺs gyerm eklétszám :

btilcsődei férőhelvek száma:

Az alapítő okĺľat 7.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szerinti besoľolás:

t)



A gyermekvédelmi törvény 42.$ (1) bękęzdése alapjźn a btilcsőde a családban nevelkedő 3

éven aluli gyeľmekek napközbeni ellátását, szakszerú gondozásźń és nevelését biztosító
intézmény.

Az a|apítő okirat 8.)c.) pontj a az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

Az ővoda <jnállóan mfütjdő kĺiltségvetési szerv.
Az íntézmény vezetóje rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokknl és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézménymííkôdtető KÓzponttal (I082 Budapest, Baross' u.

84.) kant munknmegosztósi megálĺapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi IntézménymiÍkodtető Központ költségvetésłźben biztosított miÍkodtetés
el őir ányzatóval é s az e głéb előir ányzatokkal.
Az ővođa pénzngyi-gazđasági tevékenységét külön megállapodźs alapjtn az oĺá|Iőarl
működő és gazdá|kodő Józsefvárosi Intézményműkodtető Kozpont (1082 Budapest,
Baľoss u. 84.) látja el.

Az a|apítő okirat 10.) pontja zz a|ńbbiak szerint módosul:
10.) A kiiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:
A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testülete pá|yázat tĺtjźnbízza męg a kozalka|mazottak jogállásĺĺľól szőIő 1992. évi
)ooil[. ttirvény, a kÓznevelési torvény, a közalka|mazottak jogáI|ásáről szóló 1992. éví
xXxIII. törvény végrehajtásáĺő| sző|ő 138l|992. (X.8.) szźtmu Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő20|1. évi CL)C(IX. törvény figyelembevétęlével.

Az alapítő okiľat 11.) pontja az a|á'ňbiak szeľint mĺódosul:
1l.) A kiiltséevetési szeľv foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fog|a|końatźsa kozalka|mazotli jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő |992. évi )oo(III. törvény,
valamint amunkn torvénykonyvéľől szóló 20]2. évi I' tÓrvény az irányadó.

Zńrad'ék

A Katica Bölcsőde és Napk<izi otthonos ovoda móđosító okiratát Budapest Főváľos VIII.
keľület Józsefuiíľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete ..,,,l20|2.(zuI.6.) számu
határ ozatźx aI 20|3. j anu ár 1. hatállyal hagyta j óvá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

polgáľmester
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26.sz. melléklet

ALAPÍTó OKIRAT

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefizaľosi onkoľmiínyzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre á11ó dokumentumok alapjan az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB.
által létęsített (alapított) Napköziotthonos ovoda (alapításkoľi név), későbbi nevén Katica
Błilcsőde és Napktizi Otthonos Ovoda (elenlegi név) intézmény szźtmźra a I59/20I2.(V.3.)
szźlmuhatározatával kiađott a|apítő okiratát a nemzeti ktjznevelésről szóló 201]. évi CXC.
tÓrvény (továbbiakban: koznevelési törvény) értelmében felülvizsgálta, és az áI|anháztartásrő|
szőIő 2011. évi CXCV. törvény, az áIlan.Ú;ráztartásrőI szóló törvény végrehajtásĺáľól szóló
368120|1. (XII. 31.) Koľm. reĺdeLet, a szakfeladatrendľől és az á||anhźztaľtási szakágazati
rendľől szőIő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet a gyermekek védelméľől és a gylámĹigyi
igazgatásről szóló |997. évi )ooil. tĺiľvény (továbbiakban: gyeÍmekvédelmi törvény) és a
köznevelési torvény 21. s (3) bekezdésének megfelelőeĺ az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiľatát adja ki.

1.) Kiiltséwetési szerv:

Neve: Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda

Székhelye: 1089 Budapest, vajda Péter vtca37.

oM azonosítója: 034387

Agazati azonosítója: 5023 1 78 1

2.) Ktiltséwetési szeľv alapítĺóia' alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB.,1979.

3.) Ktiltséevetési szerv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baľoss u.63.67.

4.) Ktiltségvetésĺ szeľv iránvító és fenntaľtó szerve:

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormányzatKépviselő-testĹilete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5 .) KöIrts éw etési szerv típusa a kö zn ev e l é s í tőrv énv a|apiźnz

óvodában felvehető maximálĺs gyermek|étszám:

biilcsődei féľőhelyek száma:

többcélú iĺtézméĺy

I44 fő

72 fő
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6.) Kiiltséevetési szeľv ĺlletékessége. műktidési ktiľe:

ovoda köľzete: Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-
testtilete által meghat trozott utcanév j egyzék szerint.
Btjlcsődę ellátási terĹilete: Budapest Főváros VIII. keriiletkozigazgatási területe.

7.) Típus szeľĺnti besoľolás:

T<'bbcélri intézmény' A koznevelési totvényben foglaltak a|apjtn önálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

8.) Jo gszabályban meehatáľozott ktizfeladata :

A köznevelési towény alapjan kozfeladata a koznevelés, meIy magźtbarl foglalja az óvoďai
nevelést. A gyermekvéđelmi tĺirvény a|apján közfeladata a gyermekjóléti alapellátás, mely
magában foglalja a bĺjlcsődei ellátást

a.) alaptevékenysége:

A köznevelési torvény 8 $ (l) bekęzdése alapján az ővoda a głermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e t<irvény 5.$ (1) bek. a) pontjában
meghatźttozottak szeľinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által
elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kultuľális nevelést magyaÍ nyelven' és szakértői
bizottság szakértői véleménye a|apján e||átják a köznevelési törvény 4.s 25. pontja szeńnt.. a
ld;lanleges bónósmódot igénylő beszédfog,,atékos vag1ł egłéb pszichés fejlődési zavarral
(slźlyos tanulási, figlelem- ýag/ magatartásszabályozási zavarral) h)zdő sajátos nevelési
igéný gyeľmekek nevelését is.

A gyermekvédelmi törvény 42.$ (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3
.éven aluli gyermekek napkozbeni e|Iátását, szakszeru gondozását és nevelését biĺosító
intézmérry.

A||amháztaľtási
szakáuazatszáma

A||amháztaľtási szakágazat m e gnevezés e

8s 1 020 ovodai nevelés

Szakfeladatok számao megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85 1 000
ovodai nevelés intézményeinek, progĺamjainak komplex
tźlmosatása

85101 1 ovođai nevelés. ęllátás
889101 Bcjlcsődei ellátás
8s1012 Saiátos nevelési isénYíĺ sveľmekek óvodai nevelése. e||éĺása
85 1 013 Nemzetisési óvodai nevelés. ellátás
s62912 ovo dai intézsrlénv i étkezteté s

562917 Munkahelvi étkeztetés
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b.) Vállatkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:
Az ővoda tjnállóan mfüödő költségvetési szerv.
Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokknl és az azokhoz kapcsolódó jĺźrulékok és eg,,éb közterhek előirányzataival,
továbbá a Józsefvárosi Intézménym{Íkodtető Kozponttal (1082 Budapest, Baross. u.

84.) kantt munkamegosztósi megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik a
Józsefvórosi Intézményműkodtető Központ kaltségvetésében biztosított műkaúetés
e l ő ir óny z at áv al é s az e gł é b e l ő ir ány z at o kkal.
Az őv oda pénzugyi- gazđaságí tevékenysé gét kiilön megállapod ás aIapj źn az onźi|őart
mfüĺjdő és gazđá|kodo Józsefvórosi IntézménymiÍködtető Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84.) Iátja eI.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagYon, vagvon feletti ľendelkezési iog:
A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvĺántaľtásban 38579 hľsz. alatt felvett 66|3 m"
alapteľületrĺ,természetben 1089 Bp. Vajda Péteľ u. 37. aIattta|á|hatő, a Budapest Fővaľos
VIII. kerĹilet Józsefuiĺľosi onkoľmányzattulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznźiata
(a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékű jogok,táĺgyi eszkĺĺzök
(gépek, berenđezések, felszerelések, jármiĺvek) hasznźl|ataá||őeszkozleltaľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet źlltaI alkotott rendeletekben meghatiíľozott
szabályok az ir źny adők.

10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:
A költségvetési szeľv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő-testtilete pá|yázattftjźnbízza meg a kozalkalmazottak jogállásáľól szőIő 1992. éví
XXXIII. tĺirvény, a koznevelési totvény, a koza|ka|mazottak jogáIlásaről szóló 1992. évi
)ooilIl. törvény végrehajtásáľóI szőIő |38lI992. (X.8.) szźnrĹt Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXX. törvény ťrgyelembevételével'

11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeielölése:
A foglalkoztatottak fogla|końatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásráľól sző|ő 1992. évi )oo(III. törvény,
valamint amunka tÓrvénykonyvéről szóló 2012. évi I. tÓrvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetési szeľv képvĺselete:
A kĺiltségvetési szerv vezetője, valamint azá|talamegbizotíintézményi dolgozó.

Záradék

A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda alapítő okiľatát Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuríľosi onkoľmányzat Képviselő-tęstiilete ......l2012.(xII.6.) számtl
határ o zatáv a| 20 13. j an u á r 1 . h atálly al hagýa j őv á.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helykégek Balcsődei helyiségek
szóma

ovodai helységek
számą

Csoportszoba 6 6
toľnaszoba I

loeopédiai foelalkoztató I

fęilesztő szoba 1

iátszőuďvar I 1

óvodavezętői iroda I

óvodavezető-helvettesi iroda 1 I

sazdasási v ezetőí ir o da 1

nevelőtestiileti szoba 1 I

orvosi szoba I

eyermekdltöző 4 a
J

gyermekmosdó, wc. a
J

aJ

felnőtt o|toző 1 I

elkülönítő szoba J

fózőkonvha I

melesítőkonvha 1

tálaló-mosogató, ezeÍI belül
felnőtt

I
a
J

felnőtt mosdó 2 1

felnőtt WC a
J 5

mosléktaroló I I

raktár 2 6
szertár 2 I

felnőtt étkezo 1

vasaló-mosókonvha I I
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