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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A gazdasźryi környezet alakulása, a taľsađalmi viszonyok, a jogi szabźĺ|yozás módosulásaí az
ĺinkoľmányzati feladatok ellátását végző intézsnéĺyek működésének folyamatos figyelemmel
kísérését kĺjvetelik męg a fenntaľtásukat biztosító önkormiĺnyzattóI. A fenntaľtó önkormány-
zat felelőssége, hogy lehetőségeit felhasználva alakítsa ki intézményháIőzatźŃ és avá|tozások-
nak me gfelelő en, azo|<hoz igazo dv a mó do sítsa annak szerkezetét é s műkö dés i ľendj ét.

onkoľmĺínyzatlnk fenntaľtásában jelenleg 13 óvoda mfüödik, ahoI 1433 gyermek nevelését
|átják eI. Az elhelyezhető gyeľmekek szźtma óvodánként 80_180 fő között, a tényleges lét-
széĺm 69 és |49 fő közĺjtt van. A kerület óvodái kis csoportszámokkal mfüödnęk, összkerĹileti
szinten az ővodaí csoportok szátlaa2009l2010-es nevelési évtől 66 csopoľt.

A köznęvelésre minden évben jelentős forľásokat fordít az Önkormányzat, ezért szfüséges a
racioĺa|izálás lehetőségeinek folyamatos vizsgźiata. ŕ - Í 
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2015. marcius 19. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat ktiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói diintések
meshozata|ára

A napiľendet wí|tlzárt ülésen kell taľgyalni, a hataľozat e|fogadźsźůloz minősített szavazat-
ttibbség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí x
Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határozatí jav as|at a bizottság szźnnźra.. .

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.
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A hatékonyabb mfüĺjdés érdekében javasolt az ővodźk źLtalakítźLsa2015. augusztus i. napjától
oly módon, hogy a jelenlegi 13 óvoda egy íĺtézményen belül, tagintézményként működjön és
közĺilfü az egyík óvoda székhelyül is szolgáljon. A jĺlvőb eĺ szervęzetileg a j elenlegi 1 3 önál-
Iő intézményként mfüödő óvođa helyett egy óvodai iĺtézmény működne, mely működéssel
egyszenĺsödhetne a fenntaľtó és az óvodák közcjtti kapcsolattaľtás, egyszetúbbé és gyorsabbá
vźt|hatna az információáramlás a munka óvodak közĺitti optimálisabb elosztása áIta|, továbbźl
aZld;gryitel koncentrált męgszervezése eredményeként asza7<rnaí munkĺáľa fordított idő is nö-
vekedhetne, sor keľĹilne a vęzętési _ szewezési koľszeľűsítésľe, valamint fennmaľadna és kon-
centráltabb lenne az egységes pénzügyi teľvezés és gazdá|kodás. Az átalakítás elsőrendií
szempontja az ővođai nevelés szakmai hatékonyságĺĺnak megőrzése és fokozása, a humánerő-
források összekapcsolása és a műkĺjdés gazdźikođási-ügyviteli oldalĺának koncentrált meg-
szervezése. Jelenleg az ővođavezetok a szakľnai iranyítás mellett ellátjfü a dolgozók foglal-
koztatásával clsszefüggő feladatokat,továbbárendelkeznek az általuk vezetęttintézmény a|ap-
feladatai ellátását szo|gá|ő személyi juttatásokka| és az azo|<hoz kapcsolódó jríľulékok és
egyéb köĺerhek eloitźnyzataíva|, a szalĺľnai ffiLyag és eszközbeszerzés előirényzattxa|. Az
intézméĺyi stľukhrra áta|akitźsźft kĺjvetően ezęn fęIadatokat az ''egyesített óvodak intézmény
intézményvezetője láthatná eI. Az óvodak pénnlgyi-gazđasági tevékenységét jelenleg a Jó-
zsefuaľosi Intézménymfüödtető Kcizpont |átja e|.

a) óvodák átalakítása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011-. évi CXC. ttirvény 74. $ (1) bekezdése alapjěn az állam
gondoskodik a kĺjznevelési alapfeladatok ellátásáról. Kivételt képez ez a|ő| az ővodai nevelés
(hozzá kapcsolódóan a nemzetiséghez tartozők óvodai nevelése, továbbá a tĺibbi gyermekkel
egyutt nevelhető sajátos nevelési igénytĺ gyermekek óvodai nevelése) köznevelési aIapfe|adat,
mely keľĹileti önkormźnyzati hatásköľ. A törvényi kötelezettségnek onkoľmanyzatlnk az
al ábbi intézmény ek fenntaĺtásával te sz el e get :

Ssz. ĺntézménv neve: székhelye: telephelye: óvodai
csopoľtok

számaz

maximá|is
gyeľmeklétszám

ífő)
I Gyerek-Viľág \ap-

kĺizi otthonos ovoda
1082 Baľoss
u. 1 1l/b

1082 Ba-
ross u. 91-
93.

8

(4+4)
180

(90+90)

2. Kincskereső Napközi
otthonos ovođa

1089 Bláthy
ottó u. 35.

5 100

ĄJ. VáÍunk Rád Napközi
Otthonos Ovoda

1086 Cso-
bánc u. 5.

4 115

4. Napsugar \apktizi
Otthonos Ovoda

1086 Dankó
u. 31.

4 90

5. Koszorú Napkĺizi
Otthonos Ovoda

1086 Koszo-
ru u. 14-16.

4 80

6. Hétszínvirág Napközi
Otthonos Ovoda

1081 Kunu.
3.

4 90

7. Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda

1085 Somo-
gyi Béla u. 9-
15.

5 120

8. TA-TI-KA Napközi
Otthonos Ovoda

1088 Rákóc-
zittt 15.

5 r25

9. Pitypang \apközi
Otthonos Ovoda

7087 Száza-
dos út 14.

4 115

10. Szivźrvány Napkĺĺzi
Otthonos Ovoda

1083 Szi-
sonvu.18.

1083 Tö-
mő u. 38/A

7
G+3\

190
(1 15+75)

2



11 Szźnszotszép' Napkĺi-
zi Otthonos Ovoda

1086 Szűz u.
2.

6 143

12. Napraforgó Napkĺizr
Otthonos Ovoda

1084 Tolnai
Laios u.7-9.

4 100

13. KATICA Bölcsőde és

\apközi otthonos
Ovoda

1089 Vajda
Péter u. 37.

6
6 (bolcsőde)

144
72 (bÓlcsőde)

osszesen: 66
6 ftijlcsőde)

L 592
72 ftijlcsőde)

Az inténĺlények ktilönböző, a nevelőtestiileteik által elfogadott pedagógiai pľogľam a|apjźn
végziktevékenységfüet. Az óvodai nevęlés keretében végzik_ kivéve Pitypang Napközi ott-
honos óvoda - a cigźny kulturális nevelést magyaÍ nyelven, továbbá szakértoi bizottság szak-
értői véleménye alapján megosztva ellátjak a különleges bánásmódot igénylő mozgásszeľvi,
érzékszewi, éľtelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság egyĹittes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavaĺra| vagy egyéb pszichés fejlődési zavarra|
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabźĹyozétsi zavarra|)kizđő, sajátos nevelési igé-
nyĺi gyeľmekek integráltan történő nevelését is. A Képvisęlő-testtilet á|ta| meghatźrozott utca-
név jegyzék szerint saját felvételi körzettelrendelkeznek az óvodfü.

Az átalakítás előnyei:
A működtetés költségei hosszú távon csökkenthetők a szakmai színvonal meglartásá-
val.
Az intézmény i létszttm optimáli s ki alakítása a gazdaságo sabb műkö dé st ere dményezi.
A nagyobb intézményi |étszźlm megteremti a feladatokhoz igazodő munkaerő-
gazdá|kodás lehető s é gét.

A helyi sajátosságok megmaradhatnak, illetve a jó gyakoľ|at intézményen beliil kdny-
nyebben átvehető.
A fenntaľtói kapcsolat, kommunikáció egyszeríĺsĺldik.
Egységes pénzĹigyi tervezés, gazđá|koďás, vezetés valósulhat meg.
Az óvodak pedagógiai progľamjai megőľzik eltéľő jellegüket a sajátos nevelési igényu
gyeÍmekek ellátása, továbbá a fő nevelési célok és módszerek teľén (hagyomanyőrzés,
cigany kultuľális nevelés magyar nyelven, egószséges életmódra nevelés, köľnyezeti
nevelés, j átéko s tevékenység, sokoldalí tapasńa|atszerzés, stb. ).
A gyeľmekekľe és szüleikľe nem haľul többlet teher, az ővođai ellátási helyek nem
váItoznak, a gyeľmekekre fordított foglalkozásí iđó nem csökken, és a jövőben t<!bb

óvodán belüli és kívĹili progľam megvalósításríľa nyílik lehetőség.

A feladatellátás alakulása az óvodák átalakítása soľán (13 óvodát tekintve):

a) Magasabb vezetők,vezetők|étszátma és kiitelező ĺĎvodaĺ foglalkozásainak száma

Az ővođźů<ban jelenleg összesen 28 fo Iát el magasabb vezetói feladatot, 13 intézményvezeto
és 15 intézményvezető-helyettes. A Képviselő-testiilet a309120|3. (VII.17.) sz.hatźrozatźlban
taľtós önként vállalt felađatként 2 intézményvezető-he|yettesi munkaköľt biztosított a telep-
hellyel is rendelkezo Szívźrvany és a Gyerek-Virág óvođában. A 28 fő magasabb vezető kĺjte-
lező óvodai fogla|kozásainak szźnna összesen 490 őra/hét, melyből a L3 iĺtézményvezeto osz-
szesen I30 fualhét, a 15 intézméĺyvezető-helyettes pedig összesen 360 őra/hét óvodai foglal-
kozást lát el ki;telezően.



Az źta|akitást kövętően az Nkt. ľendelkezései alapján a létrejĺitt intézményben vaľhatóan ösz.
szesen 17 álláshely kerĹilne kialakításra a magasabb vezetói feladďok eLlźúásźxa,I intézmény-
vezetíĺ,3 iĺtézsnényvezető-helyettes, 13 tagintézĺnény-vezeto, további 2 fő pedígvezetoi fela-
datot látna eI tagíntézményvezető-helyettesként a Szivárvlíny és a Gyeľek-Virág tagővođa
telephelyén . A 17 fő magasabb vezetó és a 2 fó vezető kötelező óvodai foglalkozásainak sztĺ-
ma összesen 426 őtalhét, melyből az I iĺtézméĺyvezetó 6 őralhét, a 3 iĺtézményvezetó-
helyettes 60 fualhéą a 13 tagintézmény-vezető 31f őralhét, a2 tagintézméĺyvezďő-helyettes
pedig 48 őralhét óvodai foglalkozást |átĺa eI kötelezően.

b) A Képvisęlő-testtilet a 30912013. (V[.17.) sz. hatźrozatában taľtós tlnként vállalt feladat-
ként 13 fejlesztő pedagógus (óvođĺĺnként egy) és egy logopédus álláshelyet (Katica óvoda)
biztosított, a pedagógus álláshelyekszźlma jelenleg összesen 159 (óvodapedagógus I45,fej-
lesztőpedagógus 13, logopédus 1 álláshely).

c) Nevelő munkát segítő alkalmazotti áIláshelyek száma jelenleg 103'5 (dajka 66, óvodatit-
kár 13, pedagógiai asszisztens 24,5),meIy az óvodfü źlta|akítását kĺjvetően vĺáľhatóan bővĹilne
1-1,5 óvodapszichológus álláshellyel, tekintettel aľra, hogy a jogszabźlyi rendelkezések sze-
nnt az óvodapszichológus kötelező |étszámát az ővoda gyermeklétszána a|apjźn kell megha-
tározłn.

Az źta\akítás soľán megvizsgálásra keriil, hogy amennyiben a jövőben a gazdasági, személy-
ügyi feladatokat a székhelyóvodalátja e|, az milyen szemé|y| pénzügyi, technikai feltételek-
kel és munkaszervezési változtatásokkal biztosítható.

Az út alak ullźs s al ii s s zefiig g ő elj áľás lépései :

1 . szándéknyilatkozat:
Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek elvi döntést kell hoznia a teľ-
vezett intézkedéséről. A szandéknyilatkozatképezi a véleményezési e|jźrás alapját.

2. véleményezési eljaľás:
Az Nkt. a|apján a fenntaľtó dĺjnt a kĺjznevelésí intézmény létesítéséről, nevének megźilapítá-
saľól, gazdá|kođási jogkörérő|, átszewezéséró|, megsztintetéséľől, tevékenységi kĺirének mó-
dosításáról, fenntaľtói jogának átađásárő|, dtjntése előtt beszerzi az iĺtézmény a|ka|mazotti
kĺizĺissége, a sziilői szervezet és a nemzetiségi nevelésben ľészt vevő intézmény esetén _ ha
nem rendelkezik egyetéľtési joggal_ a telepiilési nemzetiségi önkoľmźnyzat véleményét.
A vélemény kialakításahoz minden olyan információthozzáférhetővé kelltenni a véleménye-
zési joggal rendelkezők részére, amely a fenntaľtói döntés meghozata|źhoz rendelkezésre áll,
a vélemény kialakításahozlegalrźbb 15 napot kell biztosítaru. Az átszervezéssel kapcsolatos
döntéshez a Jőzsefvárosi Roma onkoľmanyzat egyetértését sztikséges beszerezni tekintettel
ar'ra,hogy 12 ővodaalapítő okirat szerint cigány kulturális nevelést ísvégezmagyar nyelven.

A Kjt. ľenđelkezései szęľint a települési jelentőségű, ezen beliil egyes ágazatokba taĺtoző koz-
alkalmazottak jogviszonyát érirrtő kéľdésekben a fenntaľtő az érintett, telepiilési szinten ľepre-
zeĺtatív szakszervęzetękkel fenntaľtói szintű &đekegyeztető forumban egyeńet, továbbávé-
Leményezteti velfü az ntézkędés tęrvezetét, melyet a döntés elótt |egalább tizenĺit nappal
megküld ľésziikĺe.

3. döntés átalakításról:
A véleményezésí e|jarást ktivetően đtinthet a Képviselő-testiilet azintézményi źúalakitásokól.



Az źilamháńartásról szőIő 2OI1. évi CXCV. töľvény (,łt't.) 1 1. $ (1)-(3) bekezdése szeľint:

,,71. s Q) Az alapító szerv a löltségvetési szervet jogatóddal vagl jogutód nélkül megszün-
tetheti. A költségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. s-ban meghatóľozott
valamely fekétele tartó s an nem áll fenn.

(2) A kahségvetési szerv általónos jogutódlással torténő megszüntetése útalakítdssal tör-
ténhet. Átalakítás az egłesít,źs, a szénólás, vagł ha az alapító szerv a kakségvetési szervet
megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjakent új köll-
ségvetési szervet alapít.

(j) A koltségvetési szerv más kahségvetési szerwel iisszeolvadds vagy beolvadás tűtjún

egłesíthető. osszeolvadásnál az iisszeolvadó költségvetésí szervek megszűínnek, jogutódjuk
az dtalakítússal létrejövő lúj költségľetési szeľv. Beolvaddsnál a beolvadó költségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az eglesítésben részt vevő másik kal*égvetési szerv.,,

Az Nkt. rendelkezései szerint a fenntaľtó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési
évben óvodát nem szervezhet źń, nem szĹintethet meg, a fenntaľtó legkésőbb az intézkędés
teĺłezett végrehajtása éve májusrának utolsó munkanapj źtíg - 20l5-ben május 29-ig . hozhat
döntéstaziĺltézményáta|akitásaról,megsziintetéséről.

A döntést k<jvetően keľülhet sor a fenntaľtó és az intézményvezetők munkaügyi intézkedéseĹ
Íe, az egyesítéssel (cisszeolvadás) létrejött intézmény tekintetében a páIyázati eljaľások lebo-
nyolításara, az íĺltézményi (tagintéznéĺyi) dokumentumok és szabá|yzatok átdolgozástra,
újak megalkotásaľa, a nyilvántaľtásokban (MAK, KIR, stb.) t<jľténő átrezetéste, a szfüséges
helyiségek kialakításáľ a, egyéb ađminisztľatív feladatok végľehaj tásáta.

Az ővodźl< teľĹileti elhelyezkedését figyelembe véve a 13 óvoda ĺjsszeolvadásźxa| létrejött
intézmény székhelyéül javasolom a 1084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9. szźml ingatlant megjelöl-
ni, ahol jelenleg a Napraforgó Napközi otthonos ovoda és a Józsefuráľosi Pedagőgiai Irtézet
mfüödik.

Az tiIaĺni köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiaĹszakmai szo|gá|tatásokat a
jövőben _20|5. ápľilis 1-jétől - az oL<tatási Hivatal nyujtja. A Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Budapesti VIII. Tankeľületével folyamatosan egyeztetĺ'ink aľľa vonatkozőan,hogy
a Jőzsefvátosi Peđagó giai Intézet á|ta| haszná|t helyiségcsopoľtľa igéný tart-e az oktatási
Hivatal a jĺivőben.

b) btilcsődék átalakítása

Az tilanlháńaľtásról sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény ('łl't.) 1 1. $ (3) bekęzdése szerint:
(3) A kakségvetési szerv más kaltségvetési szerwel összeolvadás vagy beolvadds tűtjdn

eglesíthető. osszeolvadósnól az osszeolvadó kaltségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az
átalakítóssal létrejÓvő új költségvetési szerv. Beolvaddsnúl a beolvaďó költségvetési szerv
megszíĺnik, jogutódja az egłesítésben ľészt vevő músík kiikségvetési szeľý.,,

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi iĺtézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mfüödésfü feltételeiľől szóló |5lI998. (Iv.30.) NM rende-
let 35. $ (4) bekezdése szeľint:

,, (4) A balcsőde szervezetileg műhdhet
a) önáll ó b t)l c s ő de lĺĺźnt,

b) Bt)lcsődei lgazgatóság, illetve Eglesített Bi)lcsőde szervezeti formóban, annak tagin-
tézményeként,

c) rcbbcélú, kozos igazgatású intézmény onálló szervezeti és szalcrnai egłségeként.,,



A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gáItatők, íntézmények éshá|őzatok hatósá-
gi nyilvantartéLsarőI és ellenőľzéséről szőIő 369120113. (X.24.) Korm. rendelet 1. $ la) alpontja
szerint telephely az a szolgáItatő székhelyétől ktilĺjnbĺjzo, a szolgétltató haszná|atában áIIő
hely, ahol aszolgáLtatő bijlcsődei ellótóst nyújt.

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások köre keľiileti önkoľmrĺnyzatíhatáskör, mely fela-
datot a 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. szélm a|attí székhelyen és további hat telephelyen mű-
kĺjdő Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (JEB) Iźúja e|, az intézmény ellátási területe: Buda.
pest Fővaľos VIII. keľĹilet kozigazgatási teriilete.

A bölcsődei feladatellátásban részt vesz még a Katica Bcilcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda
(1089 Bp. Vajda Péteľ u. 37.) is, mely jelenleg többcél,ű intézmény. A köznevelési ttirvény
a|apjźn kĺizfeladata a köznevelés (óvodai nevelés), a gyeľmekvédelmi törvény alapján a
gyeľmekjóléti alapellátás (bölcsődei ellátás). Az intézmény önálló szewezeti és szakmai egy-
ségeként mfütĺdő bölcsődei részlegének ellátási teľülete megegyezik a JEB ellátási terĹileté.
vel. Szakmai|ag az egységesítést szem előtt taľtva indokolt, hogy az óvodák átalakitása során,
a bölcsődei ľészleg JEB-hez tĺirténő csatolása is megtörténjen. Az JEB és a Katica Bölcsőde
és Napközi otthonos ovoda bĺjtcsődei részlegének _ beolvadással tĺjrténő źĺta\akitása is java.
solt 2015. augusztus 1. napjával, melynek eredményeképpen a bölcsődei részleg a jelenlegi
helyén (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.), mint telephelyen múködne tovább, aJőzsefvźnosi Egye-
sített Bölcsőde tagintézményeként, így a keľiiletben külĺjnválasztásta keľĹilne a bölcsődei és
az őv o dai feladatellátás.

Jelen előterjesztésben ismęľtetett indokok és tényállás alapjan javaslatot teszek alľa, hogy a
Budapest Főviáĺos VIII. keľület Józsefvarosi onkorményzat ahatfuozati javaslatban foglaltak
szeľint, hozza meg döntését akoznevelési intézmények (óvodak) 2015. auguszfus 1. napjával
történőźúalakításźnakszandékáĺavonatkozőan.

II. A beteľjesztés indoka
Az elózményekben említett racioĺalízálás a köznevelési feladatokat e||átő 13 napközi ottho-
nos óvodánk źta|akitását teszi szfüségessé a2015120|6. nevelési évtől kezdődően. Az íntéz-
kedés éĺinti a gyermekjóléti ellátást is tekintette| arta, hogy a Katica Bölcsőđe és Napközi
otthonos ovodában tagintézményként bölcsőde is mfüĺidik.

A jogszabályi határidők miatt sziikséges, hogy a Képviselő-testtilet az ővodźk átala|<ĺtása
ügyében azelókészitésľe vonatkozó dĺjntéséta2O|5.mĺárciusi ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja, szźndéknyilatkozat azintézményeink raciona|izálásának folyatására, az ővo-
dai nevelés és a b<ilcsődei ellátás szakmai hatékonyságának fokozása éľdekében, a humánerő-
források összekapcsolása, a pľofiltisztítás és a mfüĺĺdés gazdasági-ugyviteli oldalanak kon-
centľált megszervezése áIta|. A Képviselő-tęstiilet jelenlegi döntése pérzngyi fedezetet nem
igényel.
A 1084 Buđapest, Tolnai Lajos utca7-9. szám a|att működő Józsefuarosi PedagógiaiIntézet
á|tal használt helyiségcsopoľt ľęndeltetésszenĺ kialakítása, valamint az egyesítéssel létrej<ivő
óvoda engedé|yezett álláshelyeinek meghatáĺozása, vezetoi és dolgozói illetménye és egyéb
juttatása ktiltségvetési fedezet biztosítását teszi majd szfüségessé. Amennyiben a gazđaságí
szęrvezet átalakításra kerĹil, az ĺinkorměnyzati intézméĺyrendszeren belüli átszervęzéssel,
átcsoportosítással megoldható.



IV. Jogszabályi kłiľny ezet

A nemzeti kĺiznevelésről szóló 2011. évi CXC. t<irvény (l.{kt.) 2. $ (3) bekezdése szerintkoz-
nevelési íĺnézméný a) az á||art' valamint b) e torvény keretei kĺjzött ba) a nemzetiségi ön-
kormźnyzat, bb) az egyhźzijogi szeméLy, bc) a vallási tevékenységet végző szewezet vagy
bd) más személy vagy szervezet a|apíthat és taľthat fenn, a (4) bekezdés szerint óvodát telepü-
lési önkormźnyzat is alapíthat és fenntaľthat. A 4, $ 1. pont a), b) és r) alpontjai szerint akoz-
nevelési iĺténnény alapítő okiratában foglalt köznevelési alapfeladat lehet többek kłJn' az
óvodai nevelés, a nemzetiségheztartozők óvodai nevelése és a többi gyeľmekkel egyiitt ne-
velhető sajátos nevelési igénytĺ gyermekek nevelése.

Az Nkt.4. $ 11. pontja értelmében intézményátszewezés minden olyan fenntartói dĺintés,
amely az alapítő okirat 21. $ (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak - intézmény típusa,
székhelye, tagíntézménye, telephelye, alapfelađatĺának j ogszabźiy szerinti megnevezéSe' nęve-
lési feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyeľmek|étszźlm, a feladat-
ellátást szolgá|ő vagyon' továbbá a vagyon feletti ľendelkezés vagy a vagyon haszná|atíjoga -
báľmelyikének módosulásával jaľ, kivéve a feladatellátáshoz nem sztfüséges vagyonnal kap-
csolatos dĺintés.

Az Nkt. 61. $ (3) bekezdés éľtelmében az ővodźkban nevelő munkát segítők ťlĺanszírozott
Iétszźmát úgy kell meghatźrozni, hogy 500 gyeľmekenként egy óvodapszichológust is alkal-
mazni kell, a teljes munkaidő ĺjwen szźna|ékźlban.

Az Nkt. 1. melléklete az ővodában alkalmazott vezętok kcjtelező |étszźlmát, a 2. melléklete a
nevelő munkát segítő aIka|mazottak finanszítozottlétszźlmát, az 5. melléklete pedig azintéz-
ményvezeto, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezeto és a tagintézményvezető-
helyetteshetióvodaif og|alkozásainakszźtmźúhatźrozzameg

A peđagógusok előmeneteli ľendszeréről és a kozalka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi
xxxn. törvény kĺiznevelésí intézményekben töľténő végĺehajtásáľól sző|ő 326/2013.
(VIII.30.) Korm. ľendelet 21. $ a) pontja a magasabb vezetői megbízźsok körét, b) pontja pe-
dig a vezetői megbízások kĺirét hatźtrozza meg kclznevelési intézméĺyekben, az intézmény
gazdáIkodási jogosítvrányaitólfi iggetlenül.

A szociális, gyermekjóloii es gyermekvédelmi szo|gá|tatők, iĺtézmények és hálózatok hatósá-
gi nyilvantntásarő| és ellenőľzéséről sző|ó 36912013. (X.24.) Korm. rendelet 1. $ la) alpontja
szerint telephely az a szo|gáLtatő székhelyétől különbözo, a szolgáltató hasznźiatában áI|ő
hely, ahol aszolgá|tató bölcsődei ellátást nyujt.

A személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladataiľól és mfüĺjdésfü feltételeiről szóló I5l|998. (IV.30.) NM rende-
let 35. $ (4) bekezdése meghatźlrozza a bölcsőde mfüĺĺdésének szervęzeti formáit.

AzáI|amháztaľtásról sző|ő20Il. éviCXCV.tĺiľvény(Áł't.) 11. $ (1)-(3)bekezdéseszeintaz
alapitő szeÍv a kđltségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megsziintetheti. A költ-
ségvetési szew źita|énos jogutódlással történő megsziintetése átalakítással töľténhet. ĺta|aki-
tás az egyesítés, a szétrá|ás, vagy ha az a|apitő szerv a költségvetési szervet megszĹinteti, és

az áta|akitźls soriĺn a megszĹintetett költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési szeľvet
a|apit. A költségvetési szerv más kĺjltségvetési szerwel ĺisszeolvadás vagy beolvadás útjrĺn
egyesíthető.



osszeolvadásná| az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjvk az áta|akitás-
sal létĘcivő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a beolvadó kĺiltségvetési szerv megszĹinik,
jogutódja az egyesítésbęn részt vevő másik kĺiltségvetési szerv.

Az Mötv. 13. $ (1) bekezdés 6' pontja szerint az ővodai ellátás, a 8. pontja szeint a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatĺás és ellátások kciľe olyan közfeladatok, melyeket a23. $ (5) bekezdés
10-11. pontja szerint, a füvaĺosban a keľĹileti önkormanyzatoknak kell ellátniuk' a 41. $ (6)
bekezdése szerint a képviselő-testiilet a feladatkötébe tartozó közszolgáltatások e|Iátásźra
k<iltségvetési szervet, Ptk. szerinti gazđá|koďő szewezetet, nonprofit szervezetet és egyéb
szewezetet (egyĹitt: intézmény) a|apíthat, továbbá szerződést köthet teľmészetes és jogi sze-
méllyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szewezette|.

Az Mĺitv. 42. 5 7. pontja szerint a képviselő-testiilet hatáskörébo| az intézmény a|apítása, źú-

szewezése' megszĹintetése nem ÍvhźĘhatő át, az 50. $ alapján a döntéshez minősített többség
sztikséges.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

H,łľÁnozłrl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) kifejezi azonszźnďékát, hogy afewttartásában mfüödő:
a) Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvodát /székhely: 1082 Bp. Baľoss u 111/b, te-

lephely: 1082 Bp. Baross t.9l-93./,
b) a Kincskereső Napközi otthonos óvodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,

c) a Várunk Rád Napközi otthonos óvodát /l086 Bp. Csobánc l.5.l,
đ) Napsugĺáľ Napkĺizi otthonos ó.vodát /1086 Bp. Dankó u.3I.l,
e) a Koszoni Napkĺizi otthonos ovodát /1086 Bp. Koszoru u. |4-|6.l,
Đ Hétszínvirág Napközi otthonos'ovodát /1081 Bp. Kun u.3./,
g) Mesepalota Napktizi otthonos ovodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-|5.l,
h) ľÁ-ľl-r.ł. Napkĺizi otthonos óvodát lt086Bp. Rfüóczi tft 15.l,

Đ Pitypang Napközi otthonos ovodát l|087 Bp. Szźnađos út 14./,
j) Szivaľvany Napkĺĺzi otthonos ovodát /székhely: 1083 Bp. Szigony u. 18., telep-

hely: 1083 Bp. Tömő u.38/N,
k) Százszorszép Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Szílz u. 2.l,
l) Napraforgó Napkĺizi otthonos óvodát lIO84 Bp. Tolnai Lajos u.7-9.l,
m) Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda óvodai részlegét /1089 Bp. Vajda

Péter u.37./
azźt||an.háztaľtásról sző|ő2011. évi CXCV. törvény 11. s (3) bekezdése a|apjan - tekintet-
te| a nemzeti köznevelésről sző|ő 2011. évi CXC. töľvény 84. $ (7) bekezdés b) pont ba)
alpontjara -20|5. augusztus 1. napjával, egyesítéssel (összeolvadással) tĺjľténő átalakitás-
sal át kívárj a szęrvezní. Az átszervezést kĺivetően a 13 óvoda tagintézményként működne
tovább, vá|tozat|an helyen és címen azza|, hogy az i$ intézmény székhelye a Budapest,
VIII. keľ. Tolnai Lajos u.7.9. szám alatt lennę.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. maĺcius 1 9.



2) k'lfejezí azon sztndékźú, hogy a fenntaľtásában műk<'dő Józsefuaľosi Egyesített
Bölcsődékbe (1083 Budapest, Szigefuári u. 1.) a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
Ővoda bölcsődei rész|egét (1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) _ az Á'ht.11. $ (3) bekez-
dése alapjan -20|5. augusztus 1. napjával egyesíti (beolvadássa1). Az éńalakjtástkĺjvetően
a Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda bĺjlcsődei részlege a Jőzsefvátosi Egyesí-
tett Bölcsődék telephelyeként, tagirxézméĺyi szervezeti formában mfüĺjdne tovább, válto-
zatlaĺhelyen és címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. marcius 1 9.

3) felkéri a polgáľmesteľt a hatźnozat l. és2. pontjában foglaltak a|apjána jogszabźiyi e|őírá-
soknak megfelelő egyeztetések lefolytatźĺsálra, a szfüséges döntések előkészítésére és a
Képviselő-testiilet elé terj esztéséľe.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2015. május 29.

4) felkéri a polgármesteľt, hogy folytasson taĺgyalásokat a Klebelsbeľg Intézményfenntartó
K<izpont Budapesti VIII. TankerĹiletével, valamirrt az oktatási Hivatallal a Józsefuĺĺľosi
Pedagó giai Intézet j övőbeni elhelyezése tár gy ában.

Felelős : polgrĺľmester
Hatź dő 2015. május f9 .

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszotgáltatási ÜgyosńáLy

Budapest, 2015. március 2.
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'dľ. Kocsis lľl ĺ.áté Ą.
polgáľmester Zą.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺín Edina

jegyző
nevében és mesbízásáťól :

IĄilj,^^Jl'M
đr. Kovács cäbriella

.h*ą-^"N]
Srĺntha Péterné
alpolgármesteľ

aljegyző
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