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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdsztilt a Kdpviseld+esttilet 2017. dprilis 12. napi lisire
Kdsz{tette: Majornd Szab6 Etelka intdzmdnyi referens

Tirry: Javaslat a
6tszervez6sdre

Mrity6sftildi Fecskef6szek 6voda

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6vrilos XVL keriileti Onkormanyzat K6pvisel<i+estiilete 2016. m6jus 1 1. napi
iil6sen a 19512016 (V. 1 1.) Kt. 6s a 19612016 (V. 1 1.) Kt. hattuozataibat ddntdtt az ,,6vodai
kapaciulsb6vit6st c6lz6 beruhrizas trlmogatrlsa" trirglu p6lyfuat benlujt6sar6l.

A Nemzetgazdas6gi Miniszt6rium 2016. szeptember 27-ei keltezdsi leveldben ti\1kozlalta a
Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormirlyzatot a piiyiuat, illet6leg a t6mogatrls
elnyer6s616l.

A p6ly6zatban foglaltak szerint, a M6ty6sftildi Fecskef6szek 6voda Baross G6bor utca 32-36.
sz6m alatti szdkhely 6ptilet jelenleg haszniilaton kivtili 6piiletr6sz6nek fehijitasa lehet6v6 teszi
harom uj 6vodai csoport kialakitris6t, 73 itj 6vodai f6r6hely bizlosifiset.

Az Nkt. 4. $ I 1. pontja szerint intdzm6nyitszervez6s: minden olyan fenntart6i d6ntds, amely

az alapit6 okirat, szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezdds c)-j) ponti ban felsoroltak
bdrmelyikdnek m6dosul6s6val jar, kiv6ve a jogszabrillwriltozisb6l ered6 m6dositast 6s az

olyan vagyont 6rint6 ddnt6st, amely vagyon a feladatellitrishoz a toviibbiakbuul nem

sziiks6ges. Ide kell 6rteni a 21. $ (3) bekezd6s f) pontja szerint: ,,neveldsi, oktauisi feladatot

ell6t6 feladatell6tisi helyenk6nt felvehet6 maximrilis gyermek-, tanul6ldtszemot,"'

Az Nkt. 83. $ (4) bekezd6se szerint a fenntart6nak a kdzneveldsi int6zm6ny 6tszervezds6vel

6sszefiigg6 d6nt6se el6tt ki kell k6mie az intdzl;ndny alkalmazotti k6zdss6g6nek 6s sztl6i
szervezet6nek vdlem6ny6t. A v6lemdny kialakit6srihoz legal6bb tizendt napot kell biztositani

az drdekeltek resz6re.

Az Nkt. 84. $ (3) bekezd6se tafialmazza, hogy a ferurtart6 tanitiisi 6vben, tovrlbbri - a julius-

augusztus h6napok kiv6tel6vel - nevel6si 6vben 6vodit nem szervezhet 6t.

A (7) bekezd6se 6rtelm6ben a fenntart6 legk6sSbb az int6zked6s tervezetl v6grehajtrisa 6ve

m6ius6nak utols6 munkanapj6ig hozhat ddnt6st a nevel6si-oktatdsi int6zm6ny 5,tszervez6s6vel

kapcsolatban.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, az el6terjesztdst talgyalja meg,lshozzameg d6ntds6t!

Hatrirozati javastat: Budapest Fovriros XVI. keruleti onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete- 
kinyiivrinitja szrind6krit arra vonatkoz6an,.hogy 2017 ' szeptember 1-

j6vel a M6tyasftildi Fecskefdszek Ovod6t 6tszervezi, 6s a

feladatell6trisi helyenk6nt felvehet6 marim6lis gyermekl6tsz6mot a

k6znevel6si int6zm6ny sz6khelydn 224 fiSrill 297 fiire m6dositja'
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Felk6ri a polg6rmestert, hogy a jogszabrilyban el6irt valameruryi
egyeztetdsi eljdrdst folyassa le, tovibbri gondoskodjon az

6tszervezdssel kapcsolatos eloterjesztds legk6s6bb 20 I 7. mrijus 1 7-ei
K6pvisel6-tesfrileti iil6s el6 terjesa6s6r6l.

Hat6rid6: 20 1 7. mrljus 1 7-ei K6pvisel<i-testtileti iilds
Felel6s: Kovdcs P6ter polgdrmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6t6bbs6get ig6nyel)

Budapest, 2017 . mircits 27 .

ilcc'1
Dr. Csomor Ervin

alpolgiirmester

L6tbm:

'L-01/'
Adcsin Ldszl6
jegyz6 f^

Trirryaldsra kij eltilt bizottsig:
Kdznevel6si, Ifi ts6g-6s Gyermekv6delmi Bizottsrig
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