
B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T 
A L P O L G Á R M E S T E R E 

Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-ai ülésére 
Készítette: Majorné Szabó Etelka intézményi referens 

Tárgy: A Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 
átszervezése a 95/2016. (III. 9.) Kt. határozat 
alapján 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyerekkuckó Óvoda 
átszervezésével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 
„95/2016. (III. 9.) Kt. 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát 
arra vonatkozóan, hogy 2016. július 1-ével a Gyerekkuckó Óvodát átszervezi, az óvoda 
alapfeladatát az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
„Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a k iemeh figyelmet, különleges 
bánásmódot igénylő értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését." 
Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le, 
továbbá gondoskodjon az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztés legkésőbb 2016. május 11-ei 
Képviselő-testületi ülés elé terjesztéséről. 
Határidő: 2016. május 11-ei Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)" 

A Gyerekkuckó Óvoda székhelye (Centenáriumi sétány 3.) adottságait tekintve (tornaterem, 
gyógypedagógus végzettségű óvodapedagógus) alkalmas az autizmussal élő gyerekek 
befogadására. Ehhez az Önkormányzat további segítséget nyújtana az intézmény számára, 
fejlesztő eszközöket, további 1 fő gyógypedagógus státuszt, valamint a nevelőtestület szakmai 
továbbképzésének támogatását. Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek szakmai 
képzésének támogatása elindult, a Gyerekkuckó Óvodából első körben 3 fő jelentkezett 
szakmai továbbképzésre. 

A Gyerekkuckó Óvoda nevelőtestületéből 2016. március 5-én 14 fő vett részt a Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény által szervezett továbbképzésen, melynek témája az autizmussal élő 
gyermekek befogadása volt. Az óvoda átszervezéséről szóló tájékoztatást, illetőleg a szakai 
napot követően 1 óvodapedagógust olyan mélyen érintett az autizmussal élő gyermekek 
befogadása, hogy jelentkc/^ni kíván gyógypedagógus - autizmus specifikus képzésre. 

Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely 
az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 2 1 . § (3) bekezdés ĉ -̂ /;) pontjában felsoroltak 
bármelyikének módosulásával jár. Ide kell érteni a 2 1 . § (3) bekezdés e) pontja szerint: 
„alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését". 



Az Nkt. 83. § (4) bekezdése szerint a fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti közösségének és szülői 
szervezetének véleményét. A vélemény kialakításához legalább tizenöt napot kell biztosítani 
az érdekeltek részére. 
A (6) bekezdés szerint, ha fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, 
a véleményeztetési kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről szóló 
tájékoztatót az érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg. Az intézmény vezetője 
a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a tájékoztatót, és felhívja az alkalmazotti 
közösség és a szülői szervezet tagjainak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett 
intézkedésével kapcsolatos véleményüket 15 napon belül megküldhetík az intézmény 
vezetőjének. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alpolgármestere, dr. Csomor Ervin a 
Gyerekkuckó Óvoda átszervezéséről szóló tájékoztató levelet 2016. március 18-ai keltezéssel 
március 18-án eljuttatta a Gyerekkuckó Óvoda vezetőjének. 

A Gyerekkuckó Óvoda vezetője a helyben szokásos módon tájékoztatta az intézmény 
dolgozóit és a szülői közösséget a tervezett intézkedésről (alkalmazotti közösség szóbeli és 
írásbeli tájékoztatása, szülői közösség írásbeli, faliújságon keresztüli tájékoztatása). 

A Gyerekkuckó Óvoda nevelőtestülete 2016. március 24-én nevelés nélküli szakmai napot 
tartott, melynek első napirendi pontja a tervezett intézkedésről való tájékoztatás volt, és 
amelyen részt vett az Intézményi Iroda munkatársa. 
A Gyerekkuckó Óvoda Szülői Szervezetének tagjai részére az óvodavezető 2016. március 3 1 -
én megbeszélést tartott, melynek első napirendi pontja a tervezett intézkedésről való 
tájékoztatás volt, és amelyen részt vett az Intézményi Iroda munkatársa. 
Mindkét megbeszélés során felmerült az alábbiak megerősítése: 

Az óvoda székhelye (Centenáriumi sétány 3.) fogadja majd az autizmussal élő 
gyermekeket a Szakértői Bizottság kijelölése alapján. 

jsi A gyógypedagógus státuszra felvett szakember nem a többi intézménybe is átjáró 
utazó gyógypedagógus lesz, hanem a Gyerekkuckó Óvoda saját gyógypedagógusa. 

^ Egy csoportban 2 főnél több autizmussal élő gyermek nem kerül felvételre. 
^ A fenntartó Önkormányzat anyagi erőforrást biztosít a tárgyi eszközök beszerzéséhez. 
^ A Szakértői Bizottsággal folyamatos a kapcsolat, lehetőség van esetkonzultációra, a 

már csoportba integrált gyerekek esetében akár a közösségben való megfigyelésre. 

A Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda vezetője április 5-én átadta az óvoda 
átszervezésével kapcsolatos írásbeli véleményeket. Hivatalosan három vélemény érkezett, két 
óvodai csoport szülői közösségének véleménye, és egy óvodapedagógusi vélemény a 
Közalkalmazotti Tanács elnökétől. A véleményeket mellékelem (1 . számú melléklet). 

Amennyiben a Képviselő-testület a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda átszervezése 
mellett dönt, a döntés végrehajtásának időpontjául 2016. július 1. napját javaslom. 
A Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda átszervezése esetén szükséges intézkedések: 

Költségvetés módosítása: 
A működési feltételek költségeit a fenntartó Önkormányzat az intézmények mindenkori éves 
költségvetésében biztosítja. Az Önkormányzat az átszervezéshez segítséget kíván nyújtani az 
intézmény számára, fejlesztő eszközök biztosításával, valamint, további 1 fő gyógypedagógus 



státusz biztosításával már a feladatra való felkészülés idejére is. Emiek érdekében szükséges a 
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda alkalmazotti létszámának emelése 50,5 főről 
51,5 főre, valamint az autizmussal élő gyerekek fejlődésének biztosításához szükséges 
eszközök beszerzésére forrás biztosítása a költségvetésben. A költségvetés következő 
módosításáig az óvodavezető a gyógypedagógus segítségével felméri az intézményben az 
autizmussal élő gyermekek fejlesztéséhez szükséges már rendelkezésre álló eszközöket, és 
összeállítja a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések listáját. A Göllesz Viktor Óvoda és a 
Sashalmi Manoda Óvoda vezetője tájékoztatás céljából összeállított egy az autizmussal élő 
gyermekek fejlődéséhez szükséges eszközöket tartalmazó listát, melyet mellékelek. (2. számú 
melléklet). 

Alapító Okirat módosítása: 
Budapest Főváros XVI . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról 
szóló 2011 . évi CXCV. törvény 8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. 
törvény 2 1 . § (2) bekezdésében előírt tartalmi elemek figyelembe vételével módosítania 
szükséges a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda alapító okiratát. 
Az átszervezéssel kapcsolatos módosítás kiterjed az intézmény alapfeladatának módosítására. 

Intézményi dokumentumok módosítása: 
Az átszervezésre tekintettel az intézményvezető feladata az intézmény dokumentumainak 
módosítása - pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend - a szükséges 
legitimációs eljárás biztosításával. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg 
döntését! 

Határozati Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
javas la t i . : Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda alapító okiratát az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja. 

Határozati 
javaslat II.: 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített 
módosító okirat aláírására, valamint a módosító okirat és az egységes 
szerkezetű alapító okirat Magyar Államkincstárhoz való megküldésére. 
Határidő: 2016. július 1. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés e) 
pontja értelmében.) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda részére a 2016. évi 
költségvetési rendeletben megállapított 50,5 fős létszámkeretet 2016. június 
1-től 51,5 főre emeU. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
létszámkeret emelésének a 2016. évi költségvetési rendeletbe történő 
átvezetéséről. 
Határidő: a 2016. évi költségvetés I. számú módosítása 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel) 



Határozati Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
javaslat HL: Budapest XVL kerületi Gyerekkuckó Óvoda költségvetésében az 

autizmussal élő gyermekek fejlődésének biztosításához szükséges tárgyi 
eszközök fedezetét biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet 
2016. évi költségvetésben történő biztosításáról. 
Határidő: a 2016. évi költségvetés I. számú módosítása 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel) 

Határozati Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a 
javaslat IV.: Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda vezetőjét, hogy az 

átszervezésre tekintettel módosítsa az intézmény alapdokumentumait -
pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend - a 
szükséges legitimációs eljárás biztosításával, mely módosított 
dokumentumokat 2016. augusztus 15-ig egyetértésre nyújtsa be a 
Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elé. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse az 
intézmény vezetőjét. 
Határidő: a 2016. április 27. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. április 7. 

Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

Láttam: 

^ n csin László 
jegyző 

Tárgyalásra kijelölt bizottság: 
Köznevelési , Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 

Mellékletek: 
1. számú: Intézményi közösségi vélemények 
2. számú: Fejlesztő eszközök 
3. számú: Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okirat 



Tisztelt óvoda vezetősége! 

A margaréta csoport nevében köszönjük a részletes tájékoztatást az 
autista gyerekek óvodába való befogadásával kapcsolatban. 
Támogatjuk és várjuk az új óvodásokat, hiszen nekik is ugyan úgy 
joguk van a normális élethez, mint bármelyik gyereknek. 
Véleményünk szerint ez pozitív irányt mutat a nevelésben és a 
közösségi szemléletben is, hisz a nagyvilágban is vannak autista, vagy 
esetleg más betegségben szenvedők. Érdemes minél előbb 
felkészíteni a találkozásra őket, hogy még most megtanulják, hogyan 
kell kezelni a másféle társaikat. Nagyon örülünk, hpgy az óvónők részt 
vehetnek tanfolyamokon, tovább képezhetik magukat, hogy az ilyen 
gyerekekkel hogyan kell foglalkozni. A TSMT torna elsajátításának, 
ami nekünk szülőknek is ismerős, mert köztudott, hogy nem csak az 
autizmus, hanem a hiperaktivitás, figyelem zavar és egyéb 
idegrendszeri elmaradás fejlesztésére is alkalmas. Az Óvónők ezáltal, 
nem csak az autista gyermekeken, de minden óvo(íláson tudnak 
segíteni, amennyiben szükség lehet rá. Esetleges betegségeket, 
rendellenességeket hamarabb is felfedezhetnek, ami miatt egy 
óvodás kezelése, még időben elkezdődik, hogy teljes életet tudjon 
élni. 

Bízunk benne, hogy sikerülni fog a beilleszkedésüké Amiben tudunk 
segíteni fogunk. 

Üdvözlettel Weiszné Tóth Márta I 

Margaréta csoport 



2016. 04. 04. Gmail - Napocska csoport szülői v é l e m é n ^ a z integrálásnál 

M G m a i l Gyerekkuckó Óvoda <centiovi@gmail.com> 

Napocska csoport szülői vélemények az integrálásról 
2 üzenet 

Szilvia Horvátné P a p p <hapszil\/i@gmail.com> 2016. április 4. 1:16 
Címzett: centiovi@gnnail.com 

Dénes Hilda intézményvezető asszony részére | 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Napocska csoportba járó gyermekek szüleinek többségéhez 2 0 1 6 . 0 3 . 2 2 - é n jutott el az 
Önkormányzat levele az autizmus spektrum zavarral küzdő illetve egyéib módon sajátos nevelési 
igényűnek számító gyermekek tervezett integrálásáról. 
Ez a tájékoztatás komoly félelmeket váltott ki a szülőtársakban, hiszen a levélben megfogalmazott és 
közzétett hátteret, amelyet az Önkormányzat a befogadáshoz biztosítani kíván, sokan nem tartják 
elegendőnek. 

A szülők között többen vannak, akik gyógypedagógusok, először ők osztották meg a véleményüket a 
bevezetni kívánt intézkedésről, illetve az ahhoz biztosított személyi és tárgyi feltételekről, majd a többi 
szülő is elküldte, névvel aláírva a tapasztalatait, melyet akár olyan módon szerzett, hogy nagyobb 
gyermeke volt érintve egy másik óvodában, akár úgy, hogy egyeztettek az ismeretségi körükben 
található érintettekkel. (Két olyan szülővel is, akinek autista gyermeke van!) Ezek között volt pozitív is, 
de sajnos többségében inkább negatív tapasztalat az integrálásról. \ 

Azon túl, hogy minden szülő alapvetően elfogadó, és nem a más bánásmódot igénylő gyermekekkel 
van baja, az így megküldött vélemények egyöntetűen nem támogatják a Centi oviban az integrálás 
várható formáját. 
Sok minden függ persze attól is, hogy milyen súlyos fogyatékosságú gyermekek érkeznek, de mivel ezt 
előre nem lehet tudni, érthető, hogy a szülők általában a legrosszabbra készülnek. 
Mindenki kétségesnek látja, hogyan oldható ez meg egy fő gyógypedagógus biztosításával! Az 
óvodapedagógusok továbbképzésének támogatása üdvözlendő dolog, de sajnos legalább három évet 
vesz igénybe, arról nem is beszélve, hogy amikor az óvónő a továbbképzésen van, vagy vizsgázik, ki 
fogja őt helyettesíteni? ; 

Összegzésképpen a Napocska csoport szülői nem az elfogadást, az integrálást utasítják el, mi is 
érzékeljük, hogy sok gyermek és az ő szülei részére ez szükséges, sőt elengedhetetlen, ezt nem vonjuk 
kétségbe. Viszont tisztelettel kérjük az óvoda fenntartóját, hogy a befogiadás körülményeit olyan 
módon mérlegelje, hogy az autista gyermekek integrálásával ne érje hátrány a csoport többi tagját! 
Különösen kérjük ezt a személyi feltételeket illetően! i 

A csoport levelező listájára érkezett szülői véleményeket az Ó v ó n ő k n e k 2 0 l 6 . 0 3 . 2 9 - é n nyomtatásban 
leadtuk, kérjük Önt, hogy ezen levél mellékleteként a dokumentumokat az Önkormányzat részére 
továbbítani szíveskedjék! 

Köszönettel 'i-' U ' ,/•> *'lL. \v.r 

Horvátné Papp Szilvia 
a Napocska csoport szülői szervezetének képviselője 

Gyerekkuckó Óvoda <centiovi@gmail.com> 1 2016. április 4.9:32 
Címzett: Majomé Szabó Etelka <szabo.etelka@bp16.hu> 

Kedves Etelka! | 
Ma kaptam ezt a levelet,melyet továbbítok számodra! i 
Szeretettel! 

https;//maii.google.conVmaii/u/0/?ui=2&ik=84846c3bbe&vievv=pt&search=inbO)á,th=1^ l'Z 
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Árvay Emese óvodapedagógus kézzel írott véleménye nyomtatott foiimában: 

Az auti mus spektrumzavarral küzdő gyermekek befogadásáról 

Napjainkban egyre több kisgyermeket diagnosztizálnak ezzel a tünet együttessel; 

Sokan közülük ép intellektussal, sőt magas intelligenciával, kieme;ikedő képességekkel 
rendelkeznek. 

i 
A mai tudományos kutatásokon alapuló modem fejlesztésükre kidolgozott módszerek 
lehetővé teszik, hogy egy kisebb vagy később nagyobb befogad([) közösség tagjaivá 
válhassanak és felnőtt korukban önálló életvezetésre is képesek legyenek. Mindannyiunk 
közös érdeke ez. 

Minden kisgyermek egyformán értékes ember és joga ahhoz, hogy boldog kisgyermekként 
teljesíthesse ki képességeit és kapjon segítséget az önkifejezéshez. 

A többségi közösség számára furcsa, bizarr viselkedés nem személyiségjegyük, hanem 
sokszor az önkifejezés dühös és elkeseredett próbálkozásai. 

Minden egészséges, ilyen nehézségekkel nem küzdő ember kötelessége szerintem, hogy adjon 
abból ami neki megadatott, más pedig hiányt szenved. 

Pedagógusként pedig tudásunk hatalmaz fel rá és tesz alkalmassá, hogy megfelelő módszerek 
birtokában fejlesszük őket és biztosítsunk megfelelő környezetet a fejlődésükhöz. 

Minél hamarabb kezdjük ezt - akár már óvodás korban, amikor a család után az első 
közösségbe belépnek - annál nagyobb az esély. 

A csoportba járó egészséges gyermekek pedig fontos dolgot tanulnak: minden ember más. 
színes a világ és az elfogadás, segítség, empátia fontos emberi értékek. 

Budapest 2016. 04.04. 



2. számú melléklet 
Göllesz Viktor 

Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1164 Budapest, Szabadföld út 7. 
Tel.: 4000-348; Tel/Fax: 4000-503 

E-mail: iskola@modszertani-bp 1 ó.sulinet.hu 
O M azonosító: 200540 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek ellátásához szükséges eszközök: 

- kommunikációs kártyák: wv»v\'.autistabolt.hu - 80 Ft/db (minimum 100 db) 

- tojásfőző óra 665 Ft 

- homokóra 280 Ft 

- Time Timer 2 db 40.000 Ft (kép lent) 

- viselkedési szabályok tábla 1450 Ft 

- jutalom és választó tábla 1450 Ft 

- gördeszka 9900 Ft 

- Óriáslabda pumpával 12000 Ft 

- szobabicikli 40.000 Ft 

- trambulin 40000 Ft 

- ro l ler 19990 Ft 

- hinta, kinti 46000 Ft 

- dig. fényképezőgép 17000 Ft 

- színes nyomtató, és patron 22000 Ft + 10000 Ft patron 

- lamináló gép: 20.000 Ft, fólia: 3000 Ft(100 ív (minimum 5 csomag) 

- konstrukciós játék, kirakók: www. uamcc.xpcrt.hu - 1700 Ft-tól 24000 Ft-ig 

-folyamatábrák, képsorozatok 1600 Ft 

- fejl.játék 2490 Ft-tól 15000 Ft-ig 

- WIII oktató szoftver 6000 Ft 

- Boardmaker softver: www.aaksni.hu - 111.125 Ft 

- C D és D V D lejátszó 8000 Ft-tól 

- labdamedence, labdával 189.600 Ft 

- tépőzár, karton, olló, ragasztó, stb. fogyóeszköz, (kb. 15.000 Ft egy indulókészlet) 

- j á tékraa lka lmas tablet 2db 30 OOOFt, 

- ju ta lmazáshoz szükséges matricák, apró játékok - 2 0 OOOFt. 

http://www.aaksni.hu


Ö.T.V.E.N. Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés ( F i o n a Speirs ) 

Oktatási program autizmussal élő tanulók számára. 
Tantárgy, Tananyag, Oktatási segédeszköz. Munkafüzet - mindez egyben. 
A Program az oktató és terápiás munka megkönnyítésére módszertani kézikönyvként is 
használható. 

664 színes A4-es kivehető oldal tokozott gyűrűskönyvben, a doboz össztömege 3,5 kg 

Ár: 22 000 Ft 

KÉPSOROZATOK 

SCH 12073 
Képes történetek: C s e l e k v é s sorozatok 
Termék mérete:9x9 cm-es képkártyák 
Tartalma: 
- 78 db 9x9 cm-es képkártya 
- 1 5 db történet 
Anyaga: karton 
1 ^ 1+ 0^ 4 - 7 
Bruttó ár: 9 340 Ft 

SCH 12111 
Képes történetek: Problémás e s e t e k 
Termék mérete:9x9 cm-es képkártyák 
Tartalma: 
- 72 darab képkártya 
- 18 történet 
Anyaga: karton 

Bruttó ár: 9 340 Ft 



SCH 13009 
Schubi mimika 
Termék mérete: 10x10 cm-es kártyák 
Tartalma: 
- 28 darab képkártya 
Anyaga: karton 

^ 5 - 1 5 
Bruttó ár: 11 340 Ft 

Time Timer speciális órák 

J/'. 55 
1 0 / ^ f > > 5 0 

1 5 ^ \ - 4 5 

2 0 < / 
25 30 3 5 - ^ 



3. számú melléklet 

Módosító okirat 

A Gyerekkuckó Óvoda a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő
testülete által 2016 . március 22 . napján kiadott, A 4 / 2 0 1 6 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011 . évi CXC. törvény 2 1 . § (2) bekezdése alapján - / 2 0 1 6 . (IV. 20.) Kt. határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.3.2. pontjában 

„Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, 
különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését." 

rendelkezés helyébe a: 

„Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, 
különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését." 

rendelkezés lép. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Keh: Budapest, 2016. 

P.H. 

Kovács Péter 
polgármester 

Okirat száma: MlO/2016 



[Ide írhatja a szöveget] 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2 0 1 1 . évi CXC. törvény 2 1 . § (2) bekezdése alapján a Budapest XVI. kerületi 
Gyerekkuckó Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest XVl. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. 

telephely megnevezése telephely címe 
1 1162 Budapest, Hermina út 66-68. 
2 1162 Budapest, Hársfa utca 54-56. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVl. kerületi Önkormányzat 

Okirat száma: AlO/2016 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § [1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

4.3.2. Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, 
különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral] küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Budapest Főváros XVl. kerületének a fenntartó által kijelölt körzete 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

a módosított kiadási előirányzatok 10 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

3.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 
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foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény [Kjt.] a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, valamint az (1) bekezdés r) pontja szerint a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése-oktatása. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló költségvetéssel rendelkező 
költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az 
alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a Budapest 
Főváros XVl. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete látja 
el, székhelye 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximáhs gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 168 fő 

2 1162 Budapest, Hermina út 66-68. 112 fő 

3 1162 Budapest, Hársfa utca 54-56. 84 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

1165 Budapest, Centenáriumi 
sétány 3. 

106.904/25 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 

óvoda 

A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a köznevelésről szóló törvényben és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest Főváros XVl. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időtartamra bízza meg, és 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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l<erületi 
Gyerel<l<uclíó 
Óvoda 

2 

1162 Budapest, Hermina út 66-
68. 

107.769 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Gyerekkuckó 
Óvoda 

óvoda 

3 

1162 Budapest, Hársfa utca 54-
56. 

108.803 

108.804 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Gyerekkuckó 
Óvoda 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönjrvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . [XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § [4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Gyerekkuckó Óvoda 2016 napján kelt, napjától alkalmazandó 
M10/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 2016. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 


