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Tdrry: A Budapest XVI. keriileti Margardta 6voda
itszervezdse a 87 /2017 . (lll. 22.) Kt. halitrozat
alapj 6n

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F<iviiros XVI. kertileti dnkormanyzat K6pvisel6+esttilete a Budapest XVI. kertileti
Margardta Ovoda 6tszervez6s6vel kapcsolatosan az aliiLbbi hatlirozatot hozta:

,,87 t20r7. (rrr. 22.) Kt.
Budapest F6viiros X\rl. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete kinyilvrinitja sz6nddk6t ana

vonatkoz6an, hogy 201 7. jrilius 1 -6vel a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovodirl tszertezi, 6s

az 6voda alaptev6kenys6g6t az al6bbiak szerint kiegdsziti:

,,Pedag6giai szakmai szolg6ltatrisok szakmai feladatainak elkitrisa (utaz6 gy6gypedag6gusi

hril6zat)."

Felk6ri a polgrirmestert, hogy a jogszabrilyban el6irt valamennyi egyeztetdsi elj6nist folyassa le,

tovdbb6 gondoskodjon az iitszervez6ssel kapcsolatos el6terjeszt6s legkds6bb 2017. mrijus 17-ei

Kdpviseltitestiileti iil6s el6 terjesads6r<il.

Hatririd6: 2017. mrijus l7-ei K6pvisel<i-testiileti til6s

Felel6s: Kov6cs Peter polgarmester
(16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)"

A nemzeti ktiznevel6sr6l szolS 2011. 6vi cXC. t6rv6ny (tov6bbiakban: Nkt.) 74. $ (1)

bekezddse tartalm "z4 hogy ,,Az 6llam gondosko dik - az 6vodai nevel6s, a nemzetis6ghez

tartoz6k 6vodai nevel6se, a t6bbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 sajdtos

nevel6si igdnyii gyermekek 6vodii nevel6se kiv6tel6vel - a kdznevelesi alapfeladatok

ell6ulsriLr6l . "
Az N11. ?4. $ (2) bekezd6se sze/lrtt az 6vodai nevel6sr6l, a tdbbi gyermekkel, tanul6val egyi.itt

nevelhet6, otiuit atO saj6tos neveldsi ig6nyri gyermekek 6vodai nevel6s6nil a telepiildsi

6nkormrinyzat int6zrn6ny alapitiisa 6s fenntartrisa vagy kdzneveldsi szerz6d6s r6v6n

gondoskodik.

Az Nkt. 3. $ (6) bekezd6se 6rtelm6ben a k6mevel6s kiemelt feladata az iskol6t megel6z6

kisgyermekkori fejlesztds, tov6bb6 a saj6tos nevel6si ig6nyii 6s a beilleszked6si, _tanul6si,
*uiut".t,lui nehezs6ggel kiizd6 gyermekek, tanul6k speci6lis igdnyeinek figyelembevdtele,

egyini k6pess6geikhli igazod6, legeredmdnyesebb fejl<iddsiik elosegit6se, a mindl teljesebb

trirsadalmi beilleszked6s lehet<is6geinek megleremtese.

A 4. $ 1. pontja tartalmaz za, hogy ,,alapfeladat: a k6znevel6si int6zm6ny alapit6 okirat6ban,

szakmai alapdokumentum6ban foglalt kitznevel6si feladat, amely

/.1. 6vodai nevelds,

I
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1.21. a tdbbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 saj6tos nevel6si igdnyti
gyermekek, tanul6k 6vodai nevel6se ds iskolai neveldse-oktatiisa... "

Az Nkt. 8. $ (3) bekezd6se tartalmazza, hogy,,... a fenntart6 az 6vodriban heti tizenegy oras
id<ikeretben kdteles megszervezni a beilleszked6si, tanukisi, magataftAsi nehdzs6ggel kiizdo
gyermekek fejlesa6, valamint a sajrltos nevel6si ig6nyr.i gyermekek eg6szsdgtigyi, pedag6giai
c6hi habilit6ci6s, rehabilitrici6s foglalkozatris6t."

Az Nkt. 47. $ (1) bekezd6se szerint ,,A saj6tos nevel6si ig6nyri gyermeknek, tanul6nak joga,

hogy kiildnleges brinrism6d keretdben 6llapot,inak megfelel6 pedag6giai, gy6gypedag6giai.
konduktiv pedag6giai elldtrisban r6szesiiljdn att6l kezd6d<ien, hogy igdnyjogosults6giit
megdllapitottrik. A kiilSnleges ban6sm6dnak megfelel6 elldtrist a szak6rt6i bizotts6g szak6rt6i
v6lemdny6ben foglaltak szerint kell biaositani." A (4) bekezdds b) pontja szerint a sajdtos

neveldsi igdnyri gyermekek integtilt 6vodai nevel6sdhez, az illetdkes szak6rt6i bizotts6g 6ltal

meghatii.rozottak szerinti foglalko zAshoz a sajdtos nevel6si ig6ny tipusrinak 6s sulyossrigrinak

megfelelo gy6gypedag6gus, konduktor foglalkoztatrisa, a foglalkoz6sokhoz speci6lis tanterv,

tankdnyv, valamint specidlis gy6gyiszati 6s technikai eszkdz6k sztiks6gesek.

A (10) bekezdds 6rtelmdben:,,A saj6tos neveldsi ig6nyii gyermek, tanul6 nevel6s6hez,

oktatdsiihoz sztiks6ges speci6lis szakk6pzettsdggel rendelkez6 szakember $az6
gy6gypedag6gusi, utaz6 konduktori h6l6zat ritjrin is biztosithat6."

A Budapest F<iviiros XVI. kertleti Onkormiinyzat 6ltal fenntartott 6voddk esetdben 2017.

szeptemter 1-jeig a saj6tos neveldsi ig6nyii gyerekek speciiilis fejlesztdslt.az Eszak-Pesti

Tankertileti Kdzponttal kdtdtt megrillapod6s szerint a G6llesz Viktor Ovoda, Altal6nos Iskola

6s Egys6ges Gy6gypedag6giai M6dszertani Int6zm6ny utaz6 gy6gypedag6gusai l6tj rik el.

Az 6vodris gyerekek logop6diai sztir6s6t 6s sziiksdges fejleszt6s6t tov6bbra is a F6vrLrosi

Pedag6giai Szakszolgdlat XVI. keriileti Tagint6zm6ny6nek logopddusai l6tjak el.

A 201712018. neveldsi drt6l szeretndnk a sajrltos nevelesi ig6nyii gyermekek eg6szsdgiigyi,

pedag6giai c6lir habilitici6s, rehabilit6ci6s foglalkoztauisrit magasabb szinvonalon, a szak6rt<ii

bizottsiig szak6rt6i v6lem6ny6ben foglaltaknak eleget tdve biztositani.
Ennek 6rdek6ben szeretn6nk olyan gy6gypedag6gusi hlozatot kialakitani, mellyel

valamennyi, az Onkormrinyzat 6ltal fenntartott 6voddban bidositott lesz a saj6tos nevel6si

ig6nyri gyerekek pedag6giai, gy6gypedag6giai, konduktiv pedag6giai fejleszt6se.

A Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat 6ltal fenntartott 6vodak kdztil a Budapest

XVI. kertileti Margar6ta 6voda adottsiigait tekintve alkalmas a gy6gypedag6gusi hiil6zat

befogadasara. Az 6voda k6t 6piiletben, 9 csoporttal miik6dik.

A Maryar Alamkincstrir Budapest 6s Pest Megyei lgazgat6sttg Allamhaztartlsi 
-Iroda 

II.

Attamtriztartasi Osztitly Y ezeloj6vel folltatott egyeztet6s soriin (e-mailen 6s telefonon) az

al6bbiakr6l t6j 6koaatott:
A kormrinyzati funkci6k, dllamhAdartdsi szakfeladatok 6s szak6gazatok oszlitlyozttsi rendjdr<il

sz6l6 68/;01].. (XII. 29.) NGM rendelet 1. 6s 2. sz6mu mell6klete tartalmazza a k6mevel6si

intdzmdny alaptev6kenysdg6nek korm6nyzati funkci6 szerint megiel<il6s6t'

Ezek kciziil a k6znevel6si intdzm{ny alapfeladatai k<iz6 felvehetd az alitbbi feladat, mellyel az

Onkormiinyzat iiltal fenntartott 6vodri'kba j6r6 saj6tos nevel6si ig6nyri gyerekek fejleszt6se

elldthat6 (gy6gypedag6gusi h6l6zat):
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09803 1 Pedag6giai szakmai szolgdltatrisok szakmai feladatai

098032 Pedag6giai szakmai szolgelafiisok miikddtet6si feladatai

A Budapest XVI. keriileti Margar6ta 6voda elnevez6se nem v6ltozik, a pedag6giai szakmai

szolgrlltatrisok feladatainak elli./tisa az 6vod6ba felvett sajdtos nevel6si igdnyri gyerekek

szim6t semmilyen m6don nem befolyrisolja-
A gy6gypedag6gusi hril6zat a Margardta 6voda keretein beltil, de az 6vodai nevelest6l, az

Ovoda k6t eptiletdt6l elkiildnitetten miikddne.

A Budapest XVI. keriileti Margardta ovoda ds az A+aattai K6z6ssdgi Haz egyiittmtlkdddse

szerint a gy6gypedag6gusok adminiszreci6s ds el<ikdszit6 feladataikat az Arp6dftildi
Kdzdssdgi Hrizban v6gezndk, mely jetenleg Civilh6zk6nt mr.ikttdik. A megdllapod6s alapja az

dpiilet grizszdrnldjdmak etvallaldsa, melynek fedezet6t a Budapest XVI. kertileti Margar6ta

6voda kdltsdgvetdseben sz0ks6ges biaositani.
Az Arp6dfbldi K6zdss6gi H6z vezet6inek szand6knyilatkozatiit melldkelem (1. szrimti

mell6klet).

Az Nkt. 4. $ I l. pontja szerint int6zm6nyitszervez6s: minden olyan fennlart6i ddntds, amely

az alapit' okirat, szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezd6s c)-j) pontj|ban felsoroltak

brirmelyik6nek m6dosul6s6val jar, kiv6ve a jogszab6llwriltozasb6l ered6 m6dosit6st 6s az

olyan vagyont 6rint6 d6nt6st, amely vagyon a feladatellatashoz a tov6bbiakban nem

sziiks6ges. Ide kell drteni a 21. $ (3) bekezdds c) pontja sze/lnt: ,,az int6zm6ny tipuset", e)

ponda szerint:,,alapfeladatfurak jogszab6ly szerinti megtevez6sdt".

Az Nkt. 83. $ (4) bekezd6se szerint a fenntart6nak a kdzneveldsi int6zm6ny 6tszervez6s6vel

6sszeffigg<i d6nt6se el6tt ki kell k6mie az int6zmdny alkalmazotti kdzdss6g6nek 6s sziil6i

szervezeGnek v6lem6nydt. A v6lem6ny kiatakitrisritroz legal6bb tizen6t napot kell biaositani

az drdekeltek r6szdre.

A Budapest XVI. kertileti Margar6ta Ovoda iitszervez6sdr6l sz6l6 titj€koztat6 levelet 20'17.

marcius 27-ei keltez6ssel mil.rcius 28-6n eljuttatnrk a Budapest XVI. keriileti Margar6ta

6voda vezet<ij6nek.

A Margardta 6voda vezet6je a helyben szok6sos m6don Uij€koaatta az trtdzm€ny dolgoz6it

6s a szUlii k6z6ss6get a tervezett int6zked6sr6l (alkalmazotti kdz6ss6g sz6beli 6s inisbeli

tilj€ko^^tisa, sziil6i kdzdss6g sz6beli 6s irasbeli t6j6koztatisa).

A Margar6ta Ovoda nevel6testiilete 2017. riprilis 6-rln rendkiviili alkalmazotti 6rtekezletet

tartott, 
-melynek 

napirendi pontja a tervezett int6zked6sr6l va16 tijdkozatris volt, es amelyen

reszl- vetl az Int6zm6nyi Iroda munkatrirsa is.

A Margareta Ovoda sztltoi Szervezet6nek tagiai r6sz6re az ovodavezeto 2017. riprilis 4-6n

megbei6l6st tartott, melynek napirendi pontja a tervezett int6zked6sr<il val6 taj6koztatrls volt,

6s amelyen reszi. vett az Intdzmdnyi Iroda munkatarsa is'

Mindkdt megbesz6l6s sor6n felmeriilt az al6bbiak meger6sitese:

a Az 6voda 6tszewez6s6vel nem keriil t6bb saj6tos nevel6si ig6nyti gyermek felv6telre
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er A gy6gypedag6gusi h6l6zat miikdd6sdhez szt.iksdges anyagi forrrisok at nern az

ovodrinak kell kigazdrilkodnia. a fenntart6 dnkormrinyzat biztosida a sziiks6ges anyagi

er6fornlst a feladat ell6t6s6hoz.

zr A felv6telre keriitri gy6gypedag6gusok feladata nem csak a saj6tos nevel6si igdnyi.i

gyerekek egydni lejleszt6se lesz. Feladataik kdzd fog tartozni a nevel6testiilet tagiaival
val6 egyiittmtikddes; az 6vodapedag6gusokkal val6 kapcsolattartds, szakmai

konzult6ci6; egymiis munkdjdnak segit6se, a sajritos nevel6si ig6nyii gyerekek

komplex fejlesa6se 6rdek6ben - akrir az 6vodai csoportban is.

A Budapest XVI. kerileti Margareta 6voda vezet6je riprilis 12-dn dtadta az 6voda

6tszervez6s6vel kapcsolatos irrisbeli velemenyeket. Hiva6losan 6t v6lem6ny erkezett, a sztlSi
kiizilssdg vdlemdnye, az alkalmazotti k6z6ss6g vdlem6nye, az 6vodatitkiir v6lemdnye, egy

6vodapedag6gusi v6lem6ny ds a Kdzalkalmazotti Tanrics tagiainak vdlem6nye. A
v6lemdnyeket mell6kelem (2. szfunri melldklet).

Ahhoz, hogy az Onkorm6nyzat elal fenntartott 6vodrikban biaositott legyen a sajiitos

nevel6si ig6nyri gyerekek pedag6giai, gy6gypedag6giai, konduktiv pedag6giai fejlesZdse,

sztiksdges 8 f6 gy6gypedag6gus (4 f6 logopedus, 2 f6 gy6gypedag6gus, 6s 2 f6
szomatopedag6gus) alkalmazasa.

Budapest F6vd.ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pviselo-testtilete a Budapest XVI. keriileti
Margar6ta Ovoda 6tszervez6sevel kapcsolatosan az alihbi hatiirozatot hozta:

,,8812017. (rrr. 22.) Kt.
Budapest F6varos XVL kertileti Onkormrinyzat K6pvisel6+esttilete felhatalmazza a

polgrirmesterl, hogy a gy6gypedag6gus 6llispalydzatok megielentetds6r6l gondoskodjon.

HatriridS: 2017. ipilis 12.

Felel5s: Kov6cs Pdter polgii.rmester
(16 igen, 0 nem,0 tart6zkod6s)"

Az tnt6zm6nyi Iroda munkatiirs a kbzzdtene a gy6gypedag6gusi 6lt6sprityrizatokat, melyre ez

idrlig 6sszesen 26 jelentkez<i ktitdte el 6ndletrajziit. A jelentkez6k kdztitt van 4 f6 logop€dus,

11 fti mozgrisfej lesa6 gy6gypedag6gus (konduktor, szomatopedag6gus) es ll f6

gy6gypedag6gus egy6b szakininyri vdgzettsdggel . (autizmus, pszichopedag6gus)' A

leteni[ezOt tOztl a Budapest XVI. kertiteti Margardta Ovoda vezettije 6s az Int6zmenyi Iroda

.uokut i.ru 18 fiivel szem6lyesen is elbeszdlgetett.interjri keretein beliil. Valamennyi interjrin

megjelent jelentkez<i szivesen virllalni az Onkormrinyzat 6ltal kiirt feladatot. Az

alkisp6lyazatokkal kapcsolatos ddntest a Margar6ta Ovoda dtszervez6sevel kapcsolatos

Kdpvisel6-testiileti datnt6st kdvet6en hozzuk meg.

A K6pvisel6-tes tttlet 1712014 (1. 22.) Kt. hatarozatiiban ddntdtt az 6voddk vezet6i rdsz6re

biztositott vezet<ii p6tl6k meghatriroz6sri'r6l.

A diintds 6rtelm6ben:
Minden 6vodavezet6t megillet6 havi alap vezet6i p6tl6k: az illetmdnyalap 40 oh-a. Az

illetm6nyalap emetked6s6vil, az alap vezeloi p6tlek ezer forintra felfe[6 kerekitve vdltozik.

Az 6vodavezetoi p6tl6k az alap vezet<ii p6tl6kon feliil:
3 telephelyt6l havonta tov6bbi 1 5 000 Ft,

8-13 csoportsz6mri 6voda esetdn havonta tov6bbi 5000 Ft,

15-21 csoportszimri 6voda esetdn havonta tovabbi 4000 Ft,

23 vagy tdbb csoportszimri 6voda eset6n havonta tov6bbi 2000 Ft'
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A Budapest XVI. keriileti Margar6ta 6voda vezet6je a fentiek alapjrin jelenleg az

illetm6nyalap 40 %-i,l ezer forintra felfeld kerekiwe + 8-13 csoportsztirnir 6voda esetdn

havonta tovdbbi 5 000 forintot kap havonta vezet6i p6tl6kk6nt.

A Budapest XVI. keriileti Margardta 6voda vezet6je, Lukrics Lriszl6 Nrindom6 elkdtelezett a
sajdtos neveldsi ig6ny.ri gyerekek fejlod6s6nek el6segit6se irdnt, szakmai ismeretei, tud6sa

alkalmass6 teszik a kib6vitett munk6ltat6i feladatok ell6tisrira" valamint szivesen vrillaln6 ea
a feladatot. A gy6gypedag6gusi hrll6zat miikddtet6snek feladatai, a munk6ltat6i feladatok

ell6trlsa tdbb feladatot jelent az ovodavezeto szimara ezdrt javaslom az 6vodavezet6 vezet6i

p6tl6kanak 50 000 forinttal tdrtdn6 megemel6s6t.

Amennyiben a Kepvisel6-testiilet a Budapest XVI. keriileti Margardta 6voda ritszervezdse

mellett d6nt, a ddntds v6grehajtrisanak. id<ipontj 6lu12017 . augusztus 1. napj6t javaslom.

A Budapest XVI. keriileti Margareta Ovoda iitszervez6se eset6n sztiksdges intdzked6sek:

Kiilts6gvet6s m6dositisa:
A miiLk6d6si felt6tetek kdlts6geit a fenntart6 Onkormanyzat az intdzm6nyek mindenkori 6ves

kdltsdgvetes6ben biaositja. Az Onkormrinyzatnak biaositani kell az Atszewez6shez sziiks6ges

felt6teleket: trirgyi eszkdzdk biztositrisa, valamint 8 fo gy6gypedag6gus st6tusz biztosittlLsa

2017. augusztus l-j6t6l. sztksdges 2017. augusztus 1-j6t6l a Budapest XVI. kertileti

Margardta 6voda alkalmazotti l6tszim6nak emel6se 36 f6r6l 44 f6re. A bdrjetlegri kiadrisok,

valamint az ellirLtts tiirgyi eszkdzeinek tervezds6t a 2017. 6vi kdlts6gvetds I. m6dositrisrir6l

sz616 k6pviselo-testtileti el6terj e szles tartalmazza.

Alapit6 Okirat m6dositdsa:
Budapest F6vrfuos XVI. kerilleti Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiiletdnek az 6llamh6ztartrisr6l

sz6l6 20ll.6vi CXCV. tdrveny 8/A $-a 6s a nemzeti kd,zneveldsr6l sz6l6 2011.6vi CXC.

tdrveny 21. $ (2) bekezdds6ben eloirt tartalmi elemek figyelembe v6tel6vel m6dositania

sztikseges a Budapest XVL kertileti Margar6ta Ovoda alapit6 okiratiit.
Az 6tszervezdssel kapcsolatos m6dositris kiterjed az intdzm6ny alapfeladatrinak m6dositiisara.

Int6zm6nyi dokumentumok m6dositisa:
Az 6tszervez6sre tekintettel az intdzm€nytezetb feladata az int€nrrdny dokumentumainak

m6dositiisa a sztiks6ges legitim6ci6s elj6ras biaositris6val.

K6rem a Tisztelt K6pviseld-testiiletet, az el6terjeszt6st tdrSralja meg, 6s hozza meg

d6nt6s6t!

Hatirozati javaslat I.: Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel<i-

testtilete a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovodrit
Stszervezi €s az inllanerry alapit6 okiratrit az el6terjesa6s 3'

sz6mri mell6klete szerint m6dositja.

A Kdpvisel6-testiilet felk6ri a polgarmestert a hatrfuozat alapj6n

k6szitett m6dosit6 okirat aklitisara, valamint a m6dosit6 okirat

ds az egysdges szerkezetti alapit6 okirat Magyar

Allamkincstarhoz val6 megktild6s6re.
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HatiridS: 2017. jtlius l.
Felel6s: Kovrics P6ter polgtfu'mester
(Elfogadrlsa min6sitett tiibbs6get igdnyel az SZMSZ
bekezdds e) pontja 6rtelm6ben.)

18. $ (2)

Hat6rozati javaslat II.:

Hatrirozati javaslat III.:

Hat6rozati javaslat IV.:

A Kdpvisel6-testiilet felk6ri
gondoskodjon a fedezet 2017.
biaositrisrir6l.

a polg6rmestert, hogy

evi kdlts6gvet6sben tdrteno

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testtilete a Budapest XVI. keriiteti Margar6ta Ovoda rdsz6re

a 2017. evi kdltsdgvet6si rendeletben meg6llapitott 36 fds

l6tszirnkeretet 2017. augusztus l-t6l 44 f6re emeli.

A Kdpviseki-testiilet felk6ri a polgirmestert, hogy
gondoskodjon a l6tszimkeret emel6sdnek a 2017. 6vi

kdlts6gvet6si rendeletbe tdrtdn6 eft ezet6ser6l.

Hatdrid6: a2017.6vi kdltsdgvet6s I. szamf m6dos(trisa

Felel6s: Koviics Pdter polgiirmester
(Elfogad6sa min6sitett tdbbsdget igenyel)

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-

testiilete a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovoda
vezet6j6nek vezet6i potldket 2017. augusztus l-jdt6l havi

50 000.-Ft-al megemeli.

A Kdpvisel6-testiilet felk6ri a polgdrmestert, hogy a

hatarozatr6l 6rtesitse az inteaneny vezetdj6t.

Hatirid6: a 2017. mdjus 30.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrfu'mester

(Elfogad6sa min6sitett tdbbsdget ig6nyel)

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselti-

testtilete a Budapest XVI. keriiteti Margar6ta Ovoda

k<iltsdgvet6sdben a gy6gypedag6gusi hril6zat mtikdd6s6hez

sziiks6ges szemdlyi kiadriaok 6s targyi eszkdzdk fedezet6t

biaositja.

Hatririd6 : a 20 I 7 . 6vi kiitts6gvetds I. szirnf m6dositiisa

Felel6s: Kovdcs Pdter polgdrmester
(Elfogad6sa mintisitett tdbbs6get ig6nyel)

Budapest Fovrl.ros XVL kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel<i-

testiilete felkdri a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovoda

vezetojdt, hogy kdsse meg a sztlks6ges megallapodast az

Arpaamtai Kdz6ssdgi H6z vezetoj6vel.

Hatirozati javaslat V.:
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Hatdrozati javaslat VI.:

Hatirozati javaslat VII.:

Budapest. 201 7. mrijus 2.

Hat6rid6: 2017. jtnius 15.

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester
(Elfogad6sa egyszerii sz6tdbbs6get igdnyel)

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormanyzat K6pviselo-

testtilete felhatzlmazza a Budapest XVI. keriileti Margar6ta
6voda vezet<i,jdt, hogy gondoskodjon a gy6glpedag6gusok 2017.

auguszhrs l-j6t5l tdrt6n6 felv6tel6r<il, a sziiks6ges munkaiigyi
int6zked6sek megt6tel6r6l.

Hatdrid6: 2017. julius 30.

Felelds: Kov6cs P6ter polgiirmester
(Elfogadasa egyszerii sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel<i-

testtilete utasitja a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovoda
vezetojdt, hogy az Stszervezdsre tekintettel m6dositsa az

int6zmdny alapdokumentumait a sziiksdges legitimdci6s eljdras

biaositas6val, mely m6dositott dokumentumokat 2017 .

augusztus 3l -ig egyet6rt6sre nyujtsa be a Fenntart6 eld.

A Kdpvisel6+esttilet felkdri a polg6rmestert, hogy a

hatrirozatr6l 6rtesitse az intdzm6,ny vezetojet.

Hatr{rid6: a 201 7. mriLjus 30.

Felel6s: Koviics P6ter polg6rmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6t6bbs6get igdnyel)

(

,//occ > .--
Dr, Csomor Ervin

alpolgii.'rmester

Li{Iam:

t- I/
=(,JtJ.tA-'-v

- Ancsin L6szl6
jegyzb

Tirryal6sra kijel6lt bizottsdg:
Kdmevel6si, Ifi fsrig- 6s Gyermekvddelmi Bizofisag

Mel16kletek:
1 . szirnri: Szri.nddknyilatkozat
2. szim,6: Int6zm6nyi v6lem6nYek

3. szimt: M6dosit6 Okirat 6s egysdges szerkezehi Alapit6 Okirat

(



A . sz. ,...t{liLut

ARPADFOLDI POLGAROK

ERDEKKOZOSSEGE
I I 62 Budapest Cibakh6za u. 4l . ir@gmail.com 06 70 520 90 10

Cimzett: BUDAPEST FoVAROS XVI. KERULETI oNKORMANYZAT
Hum5n Ugyosztiily/lntdzm6nyi lroda

Majorn6 Szab6 Etelka

ll63 Budapest, Havashalom u.43.

Az Egyesiilet adatai:
l. Neve: Arp6dloldi Polg6rok Erdekkdzossdge

2. Az Egyesiilet r0viditett rer"t APEK
3. Az Egyesiilet nyilvintart6si szima: 0l-02-0007433

4. Sz6khelye:
Ir6nyit6szim: 1162

Utca, hizszim: Cibakh6za utca 41.

5. Felel6s vezet6k:
Neve: Szlank6n6 Reiss Zsuzsanna

Beoszt6sa: Eln<ik

Lakcime: 1 162 Budapest CibakhSLza utca 41.

Telefon:06 70 520 90 l0
E-mail cim: golyahir@gmail.com
Levelez6si cim: 1162 Budapest Cibakh6za utca 41'

Neve: Divirik K6rolyn6
Beoszt6sa: Elnokhelyettes
Lakcime: 1 I 62 Budapest Cs<imdri [t 261

Telefon:06 20 51 82 181

E-mail cim: divikati@freemail.hu
Levelez6si cim: 1 162 Budapest Cscimori irt 261

6. A gazdilkod6sra vonatkoz6 adatok:
A sz6mlatulajdonos ad6sz6 ma:. I 81 57 97 0- l-42
A szimlatulajdonos neve: Arp6dftildi Polg6rok Erdekkdzriss6ge

A sz6mlatulajdonos sz6mlaszSma : 10102237 -39323700-01 004000

A sz6ml6t vezet6 p6nzint6zet megnevez6se: Budapest Bank

1
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SZANDEKNYILATKOZAT

Budapest, 201 7. m6jus 2.

Tisztelettel

)\^Yr,,t'Uttc(U -Ka,tt,U"c
Diviak K6rolfnd

Egyesiilet Elntikhelyettese

2015. m6rcius l6-6npilydzatot nyrijtottunk be a 112013. (1.28.) az

Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 helyisdgek

bdrbead6rsrinak feltdteleir6l sz6l6 dnkormrinyzati rendelet 8. $-a alapj6n kiirt
zdrtkorupiiyivat:,,1162 Budapest, Cibakhrlza u. 45. sz6m alatti Civil H6z

b6rbevdteli pdlydzat" keret6ben, melyet A Budapest Fciv6ros XVI. kertileti

Onkormiinyzat K6pviselci-testiilet6nek Gazdastryi 6s P6nztigyi Bizotts6ga a

17212015 (04.08.) GPB hat6rozat6ban sikeresen bir6lt el.

Majd a YH 5412017.(IV.12.)PH sz6mri POLGARMESTEzu HATAROZATban

tovdbbi 5 dvre a B6rleti szerztlddst meghosszabbitotta a BUDAPEST

novAnOS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT.
Az Arp6dftildi Polgrirok Erdekkciz<issdge Egyesiilet a 2017.1(04'21')16'

VGY hat6rozata alapj6n sz6nd6knyilatkozatot tesz, hogy a Budapest.XVI-

kertilet Margardta 6voda 6ltal vezetett GYOGYPEDAGOGIAI HALOZAT

mrikcidtetds6hez rendelkez6sre bocs6jt az egyesiilet 6ltal b6relt, 1162 Budapest,

Cibakhriza u. 45. sz6m alatti Civil Hizban, egy termet 6lland6 haszn6latra, egy

termet pedig sziiks69 szerinti haszn6latra szoci6lis 6s kiszo19616 helysdgekkel'

A szolgiitatitsdrt a Margar6ta Ovoda Vezet6je ritv6llalja a Civil Hitz gitz

sz6mLiinak kifi zet6set.

Sala,&-;**Dr^.=-- "t\brtr:lse

"*[]:[::',',1;:e"ffigggiffiffi's'

U$ttW,."'



2.s2. u.o\iL-Lt

Dr. Csomor Ervin

Alpolgdrmester 0r 16sz6re

Tisztelt Alpolgiirmester Ur!

Budapest, 2017. d prilis 5.

2017. mdrcius 27-en, a Margar6ta 6voda dtszervez6se tdrgydban kelt level6t (iktat6sziim
73/73642/201.7l ta nulm5nyozva a Margar6ta 6voda Sz0l6i Szervezete az aldbbi v6lem6nyt fogalmazza
meg:

Az utaz6 gy6gypedag6giai szolg6lat 6voddnk keretein belUl tort6nd elhelyez6s6t, m(kodtetds6t,
valamint az 6voda ezzel kapcsolatban tort6n6 6tszervez6s6t tdmogatjuk.

-" 5'.' JL--" 4b- 6 flt\
FoYy6n6 dr. Csajb6k R6ka

Sztil6i Szervezet elntike
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€RKEZETT

?017 APR 0 5.

Jt.t , L., Gf,fzo1it,

Vdlemdnynyilv6nitris a Budapest XVI. Kertileti Margardta 6voda dtszervezds6vel
kapcsolatban

Alulirott Hoffemd Varga Katalin, mivel nem tudok r6szt venni a 2017. 04. 06-i rendkiviili
alkalmazotti drtekezleten, ezdrt jelen levelemben szeretndm kinyilv6nitani a Budapest XVI.
Keriileti Margareta Ovoda 6tszervezds6vel kapcsolatos vdlemdnyemet.

Az Onkormrinyzat terveit temogatom, mely a sajiitos neveldsi ig6nyii gyermekek fejlesztesdt
javitja.

6vodatitkrlrk6nt k6rdsem, hogy amint lehets6ges, ide6lis lenne a kdltsegvet6sben anyagi
fedezetet biaositani egy [j 6vodatitkari dlkishelyre, a megndvekv6 adminisztrtlci6s munka
miatt.

Budapest, 2017.04.05.

tl/^ Vryn k,hi,"
Hoffem6 Varga Katalin

6vodatitkAr

,\
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Tisztelt Dr. Csomor Ervin,

Budopest F6vdros XVl. Ker leti Onkormdnyzotdnok Alpolgdrmestere!

A Budopest xvl. Keruteti Morgordto 6vodo Kdzolkolmozotti Tandcso vdlemhynyilvdnitdsi jogdt

gyokoroljo oz dtszervezes tekintetiben. A gy6gypedog6gioi hdl6zot kiipitCsCvel ds ezzel kopcsolotos

dtszervezdssel egyetirt nk. Szokmoi szempontb6l is tdmogotjuk oz sNl-s gyermekek ilyen m6don

tdrtind elldtdsdt.

.....(ktrl-a ...
Kdzo I ko I m o 2 ott i To n (t cse I n o k

o\ ' Trtrxt atu,a--

Kbzolko I m ozotti To ndcse lndk H e lyettes

?o,- .tl

KOz o I k o I m c z ott i T a n (t csto g

Budopest, 2017. dprilis 6.



3. sz6mri mell6klet

Okirat szAma: A7 /2017

Alapft6 okirat
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az iitlamhiiztartiisr6l sz6l6 ?OL]^. 6i CXCV. ttirv6ny 8/A. $-a 6s a nemzeti ktiznevel6sr6l
sz6l6 20l1..6vi CxC. ttirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapi6n a Budapest XVI. kertileti
Margar6ta 6voda alapit6 okirauit a ktivetkez6k szerint adom ki:

1.1. A ktjlts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Budapest XVI. keriileti Margar6ta 6voda

1.2. A ktrlts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1162 Budapest, P6terke utca 10-12'

\.2.2. tele hel

tele hel me zese telephely cime

1 1.1.62 Buda es Monoki utca 58.

2. A kttlts6gvet6si szerv
alapitisrival 6s megsziin6s6vel iisszefligg6 rendelkez6sek

3.1. A ktilts6gvet6si szerv irenyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: Budapest F6v6ros XVI. kertileti 0nkormiinyzat K6pvisel6-testiilete

3.1.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3.2. A kttlts6gvet6si szerv fenntart6j6nak

3.2.1. megnevez6se: Budapest F6viros XVI. kertileti 6nkormiinyzat

3.2.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevezdse, sz6khelye, telephelye

2.1. A k6lts6gvet6si szerv alapi6s6nak d6tuma: 1997. 01. 01.

2.2. A kttlts6gvet6si szerv alapit6s6ra, atalakitas6ra, megsziintet6s6re jogosult szerv

2.2.1. megnevez6se: Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat

2.2.2. sz6Y'helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3. A kt lts6gvet6si szerv irdnyitisa, feliiryelete



4. A kttlts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A k6lts6gvet6si szerv ktizfeladata: 6vodai nevel6s a nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 ZOLI. 6i
CXC. tdrv6ny alapjen

4.2. A kcilts6 i szerv f6tev6ken ek illamhiztart6si szak6 zati besorol6sa:

4.3. A kolts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

4.3.1. A nemzeti kdznevel6sr6l sz6|6 2077- 6vi CXC. tdrv6ny 5. $ [1] bekezd6s a) pontia
szerinti 6vodai nevel6s, mely a gyermek h6rom6ves koriban kezd6dik, 6s addig az id5pontig
tart, ameddig a gyermek a tankdtelezetts69 teljesit6s6t meg nem kezdi.

4.3.2. Az int6zm6ny a szak6rt6i bizoftsag szak6rt6i v6lem6nye alapien ellatia a nemzeh
kiiznevel6sr6l sz6l6 2077.6vi CXC. tv. 4. $ 25. pontla szerint: a kiemelt figyelmet, kiiltinleges
b6nSsm6dot ig6nyl6 6rtelmi vagy besz6dforyat6kos, tobb foryat6koss6g egyiittes
el6fordul6sa eset6n halmozoftan fogyat6kos, autizmus spektrum zavarral vary egy6b
pszich6s fejl6d6si zavarral (stilyos tanul5si, figyelem- vagy magataftesszab6lyoz6si zavarralJ
ktizd6, a tdbbi grermekkel egytitt nevelhet6 sajAtos nevel6si ig6nyff ryermekek 6vodai
nevel6s6t.

4.3.3. A Budapest XVI. keriileti Onkorm6nyzat 6ltal fenntartott 6voddkba .i6r6 saj6tos

nevel6si ig6nyii gyerekek fejleszt6s6nek elliit6sa (gy6gypedag6gusi h6l6zat) meg6llapod6s

szerint az al6bbi helyszinr6l: Arp6dfoldi Kozdss6gi HAz 1762 Budapest, Cibakh6za utca 45-
47.

4.4. A kdlts t6si szerv ala ken se nek korm6n ati funkci6 szerinti me ekil6se

4.5. A kolts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mfikrid6si terulete:

Budapest F6viros XVl. keriilet6nek a fenntart6 6ltal kijel6lt kdrzete

4.6. A kcilts6gvet6si szerv villalkozisi tev6kenys6g6nek fels6 hatara:

a m6dositott kiad6si el6iranyzatok 10 %-a.

2

szak6qazat megnevez6seszak{gazat szAma

1

korm6nyzati
funkci6szim

korm6nyzati funkci6 megnevez6se

091110 6vodai nevel6s ellitis szakmai feladatai1

Saj6tos nevel6si ig6ny( gyermekek 6vodai nevel6s6neh elletasenak
szakmai feladatai2 091120

6vodai nevel6s, ell6tas miiktidtet6si feladatai3 091140

rmek6tkeztet6s kciznevel6si int6zm6n enG5

6tkeztet6s kaiznevel6si int6zm6nMunkahel n6

Itat6sok szakmai feladataii szakmai szolPeda7 098031

0980328

85102 0 6vodai nevel6s

5. A ktilts6gvet6si szerv szeryezete 6s m(kiid6se

5.1. A krilts6gvet6si szerv vezet6i6nek megbiz6si rendie: A kolts6gvet6si szerv vezet6j6t a

mindenkor hatalyos, a kitznevel6sr6l sz6l6 tdrv6nyben 6s a v6grehaitesara kiadott

096015

096025

Pedae6siai szakmai szolgdltat:isok mfikddtet6si feladatai



korminyrendeletben foglaltak szerint a Budapest F6viros XVL kertleti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete pAlyinat ritj6n <it 6v hatirozott id5tartamra bizza meg 6s Budapest
F5viros XVI. kertileti onkorm6nyzat K6pvisel5-testirlete menti fel. Az egy6b munkiiltat6i
jogokat a polg6rmester S/akorolja.

5.2. A kdlts6 i szervn6l alkalmaz6sban 6116 szem6 ek o szon

6. A kiiznevel6si int6zmtinyre vonatkoz6 rendelkez6sek

6.1. A kdznevel6si int6zm6ny

6.1.1. tipusa:6voda

6.1.2. alapfeladatanak jogszab6ly szerinti megnevez6se: A nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6
2}l1.6i CXC. torv6ny 4. $ [1] bekezd6s a) pontia szerinri 6vodai nevel6s, valamint
az [1J bekezd6s rJ pontja szerint a tribbi ryermekkel erytitt nevelhet6, oktathat6
sai6tos nevel6si ig6nyfi ryermekek 6vodai nevel6se-oktat6sa

6.1.3. gazd6lkodisival cisszeftigg6 jogosiw6nyok: 0n6116 kolts6gvet6ssel rendelkez6
kitlts6gvet6si szerv. Az int6zm6ny p6nziiryi, gazd6lkodisi 6s szamviteli feladatait a

Budapest F6viiros XVI. kertileti 0nkorm inyzat Gazdasigi M(kddtet6 Ell5t6
Szervezete laqa el, sz6khelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

6.2. A feladatelldtiisi helyenk6nt felvehet6 maxim5lis ryermek-, tanul6l6tsz6m a kriznevel6si

int6zm6n

6.3. A feladatell6t6st szo 16 in tlanva on:

iogviszonyt szab6lyoz6 jogszab6lyfoglalkoztat6si j ogviszony

1992. )fiXIII. torv6ny (Kjt.) a kozalkalmazottak
ioe6ll6si16l

1 Kozalkalmazotti jogviszony

..'
MegbizSsi iogviszony 2013. 6vi V. tdrv6ny a Polgiiri Tdrv6nykonyvr5l

feladatellat6si hely megnevez6se tagozat megiel6l6se
maxim6lis gyermek-,
tanul6l6tsziim

1 Buda est XVI. kertileti Mar r6ta ovoda t12f6

1162 Budapest, Monoki utca 58 740 f6

vagyon feletti
rendelkez6s joga
vary a vagyon
haszn6lati ioga

ingatlan
helyrajzi
szAma

6vodai nevel6svagyon feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
keriileti
Onkorm6nyzat
varyon
haszn6lati joga:
Budapest XVI.
keriileti
Margar6ta 6voda

773.702

1

1162 Budapest, P6terke utca 10-

72.

6vodai nevel6svagyon feletti
rendelkez6s
ioga: XVl.

t14.340

774.341

1162 Budapes! Monoki utca 58.

2

az ingatlan
funkci6ia, c6lia

ingatlan cime

2

3



ker0leti
Onkorminyzat
vagyon
haszniilati ioga:
Budapest XVI.
keriileti
Margar6ta 6voda

Az 6llamhiztaruisr6l sz6l6 torv6ny v6grehait6ser6l sz6l6 368/2.011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. 5 [4J bekezd6se alapj6n a Maryar Allamkincst6r nev6ben igazolom, hory ielen alapft6 okirat
m6dositasokkal erys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapiti okiratnak a Budapest

XVl. keriileti Margar6ta 6voda 2017. miijus 17. napj6n kelt, napiat6l
alkalmazand6 M7 /2077 okiratszimri m6dosit6 okirattal v6grehaitott m6dositasa szerinti
tartalmanak.

Kelt: Budapest, 201.7 . 05. 77 .

P.H.

Magyar AllamkincstSr

4



Okirat szdma: M7 /2077

M6dosft6 okirat

A Budapest XVI. keriileti 6voda Budapest F6veros XVI. keriileti Onkorm6nyzat k6pvisel6'
testiilete eltal 2016. december 27. napiAn kiadott A14/2016 sz6mri alapit6 okiratiit az
dllamh6ztart6sr6l sz6l6 2OL1.6i CxCv, tiirv6ny 8/A. $'a 6s a nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6
zOLl^, 6i CXC. tdrv6ny 21. S (2) bekezd6se alapirin - a ..'./2OL7. (V.17') Kt. hatirozatra
firyelemmel -a kiivetkez6k szerint m6dositom:

1. Az atapit6 okirat 4.3. pontia hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A ktilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

4.3.1. A nemzeti kriznevel6sr6l sz6l6 2011.6vi CXC. tdrv6ny 5. $ (1J bekezd6s aJ pontja

szerinti 6vodai nevel6s, mely a ryermek h6rom6ves kor6ban kezd6dik 6s addig az id6pontig
tart, ameddig a ryermek a tanktitelezetts6g teljesit6s6t meg nem kezdi'

4.3.2. Az int6zm6ny a szak6rt6i bizottsAg szak6rt6i v6lem6nye alapidn ell6$a a nemzeti

kijznevel6sr6l sz6l6 2011.6vi CXC. w. 4. $ 25. pontia szerint: a kiemelt firyelmet, ktiltinleges
bdn6sm6dot ig6nyl6 6rtelmi vary besz6dforyat6kos, ttibb fograt6koss6g e$/tittes
el6fordulSsa eset6n halmozottan foryat6kos, autizmus spektrum zavarral vary ery6b
pszich6s feil6d6si zavarral (stlyos tanuliisi, firyelem- vagy magatartasszabelyozAsi zavarral)

kiizd6, a ttibbi ryermekkel egrtitt nevelhet6 sajtrtos nevel6si ig6nyfi ryermekek 6vodai

nevel6s6t

4.3.3. A Budapest XVI. kertleti Onkorminyzat 6ltal fenntartott 6vodiikba 1616 sajStos

nevel6si ig6nyfi ryerekek fejleszt6s6nek ellat,sa (ry6gpedag6gusi h6l6zatJ meg6llapod6s

szerint azllabbi helyszinr6l: Arp6dfUldi Ktiz<iss6gi Hiz 1762 Budapest, Cibakh6za utca 45-

47."

2, Az alapit6 okirat 4.4. pontia hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A ktilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek korm6nyzati funkci6 szerinti megieldl6se:

korminyzati funkci6 megnevez6sekorm6nyzati
funkci6sz6m

6vodai nevel6s ellatas szakmai feladatai091110

Sajdtos nevel6si ig6nyii Srermekek 6vodai nevel6s6neh ell6tisiinak
szakmai feladatai2 09tL20

6vodai nevel6s, ell6t6s mrik6dtet6si feladatai0977403

ermek6tkeztet6s k6znevel6si int6zm6n nG096015

6tkeztet6s koznevel6si int6zm6 benMunkahel6 096025
tatasok szakmai feladataiPeda ai szakmai szo7 098031
tatesok m(kodtet6si feladatai"ai szakmai szoPed8 098032
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Jelen m6dosit6 okiratot 2017. augusztus 1. napjAt6l kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. mijus 17

2

P.H.

Kovics P6ter
pol96rmester


