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BUDApEsT F6vARos xvl. KERtILETI 6NKoRMAxvze'r

^q.I-ror,cAnurESTERE

Kdsziilt a Kipvisel4-testalet 2017. mdjus l7-ei tilisire
Kiszitette: Majorni Szab6 Etelka intdzminyi referens

Tdrgr: A M6ty6sftildi Fecskefdszek Ovoda 6tszervez6se a

128/2017 . (lV. 12.) Kt. hatiirozat alapjiin

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6varos XVI. kertileti flnkormiinyzat Kdpvisel<i-testtilete a M6tyasfttldi

Fecskef6szek 6voda ritszervezdsdvel kapcsolatosan az al6bbi hatdrozalothozta:

,,t2812017. (IV. 12.) Kt.
Budapest F6viLros XVI. keriileti OnkormiiLnyzat Kdpvisel<i-testtilete kinyilvrinitja sz6nd6k6Lt

arra vonatkoz6an, hogy 2017. szeptember 1-j6vel a M6ly6sftildi Fecskef6szek ovod6t
itszervezi, 6s a feladatell6trlsi helyenk6nt felvehet6 maxim6lis gyermekl6tsz6mot a

k6mevel6si intdzm6ny szekhely1n 224 lorol 297 fi5re m6dositja.

Felk6ri a polgrLrmestert, hogy a jogszabalyban el6irt valamennyi egyeztet6si eljrirast folyassa le,

tov6bbri gondosko djor' az ltszewez6ssel kapcsolatos el6terjesztds legk6s6bb 2017. m6jus 17-ei

K6pvisel6+estiileti iil6s el6 terjeszdsdrdl.

Hatirid6: 20i7. mrijus 17-ei K6pvisel6-testiileti iil6s

Felel6s: Kovtlcs Pdter polgdrmester
(16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)"

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete 2016. mdjus 1 1 . napi

iil6sen a 19512016 (V. 1 1.) Kt. 6s a 19612016 (V. 1 1.) Kt. hatiirozataiban ddntdtt az ,,6vodai

kapacitasb6vit6st c6lz6 ben*riuits tamogatiisa" largyn pa\izatbenytjulsrir6l'

A Nemzetgazdasdgi Minisadrium 2016. szeptemb er 27 -ei keltezdsii leveleben li4lkoztatta a

Budapest F6varos XVI. keriileti onkormrfuryzatot a pelyi;zal, illet6leg a tamogatiis

elnye16s6r6l.

A p lyiaarban foglaltak szerint, a M6ty6sftildi Fecskefdszek 6voda Baross G6bor utca 32-36.

szim alatti szdklily dpiilet jelenleg hasznalaton kiviili 6piiletrdszdnek fehijitisa lehetSv6 teszi

hriLrom rij 6vodai csoport kialakitas6t, 73 itj 6vodai f6r6hely biztosit6set'

A nemzeti k6meveldsr6l s2616 2011. 6vi CXC t6rvdny (tov6bbiakban: Nkt.) 4. $ 11. ponda

szerint int6zm6ny6tszervez6s: minden olyan fenntart6i ddnt6s, amely az alapit6 okilat,

szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezd6s c)-j) pontilban felsoroltak b6rmelyik6nek

m6dosuliisrival jrir, kiv6ve a jogszab6llvaltozasb6l ered6 m6dositrist 6s az olyan vagyont

6rint6 d6ntdst, amely vagyon a feladatelliit6shoz a tov6bbiakban nem sziiks6ges. Ide kell

6rten a 21. $ (3) be[ezd6i f) pontja szerint: ,,nevel6si, oktatrlsi feladatot elLlt6 feladatell6tisi

helyenk6nt felvehet6 maxim6lis gyermek-, tanul6l6tsz6mot"''
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Az Nkt. 83. $ (4) bekezd6se szerint a fenntart6nak a kdzneveldsi int6zm6ny 6tszervez6s6vel

6sszeffigg6 ddntese el6tt ki kell k6mie az irt€zmeny alkalmazotti kdz6ssdg6nek 6s sztil6i
szervezetenek v6lemdny6t. A v6lem6ny kialakitrls6hoz legaldbb tizendt napot kell biaositani
az erdekeltek r6szdre.

A (6) bekezd6s szerint, ha fenntart6 hiirom vagy annril t6bb k6zneveldsi int6zm6ny tart fenn,

a v6lemdnyeztetdsi kdtelezetts6g6nek eleget tehet fgy is, hogy a tervezett intdzked6sr6l sz6l6

t6jdkoztat6t az drintett kdzneveldsi int6zm6ny vezet<ijdnek ktildi meg. Az intdzm{ny vezet6je

a helyben szok6sos m6don nyilv:ino ssdgra hozza a t6jdkoztat6t, 6s felhivja az alkalmazotti
kdzdsseg ds a sztil6i szervezet tagiainak figyelmdt arra, hogy a fennta(6 tervezett

int6zked6sdvel kapcsolatos v6lem6nyiiket 15 napon betiil megkiildhetik az intdzm6ny

vezet6j6nek.

A Meryasftildi Fecskef6szek Ovoda 6tszervez6s6r6l sz6t6 tAjdkozlatl levelet 2017. riprilis l9-
ei keltezdssel rlprilis 19-dn eljuttattuk a M6tyasfttldi Fecskef6szek Ovoda vezet<ijdnek.

A M6tydsftrldi Fecskef6szek 6voda vezet<ije a helyben szokiisos m6don t6jdkoztatta az

intdzrndny dolgoz6it 6s a sziil6i kdz6ss6get a tervezett intdzkedesrcil (alkalmazotti kdzdss6g

sz6beli es irasbeli trijdkoztatas4 sziil6i k6zdsseg sz6beli inisbeli tij6koztakisa).

A Mrity6sftildi Fecskefdszek 6voda vezetrije mrijus 5-dn aladta az 6voda iitszervezds6vel

kapcsolatos irasbeli v6lem6nyeket. Az intdzm6nyt<il 7 v6lem6ny drkezett, melyek k6ztl 5

v6lemdnyben a Mdty6sftildi Fecskef6szek Ovoda 6tszervezds6t trirnogatjti&, 2 v6lem6nyben

nem az 6tszervez6ssel, hanem a bSvit6s mriszaki k6rdeseivel kapcsolatban fogalmaaak meg

vdlem6nyt.

Amennyiben a K6pvisel6-testtilet a Mrityasftildi Fecskef6szek 6voda dtszervez6se mellett

ddnt, a d6nt6s v6grehajtrisri.Lnak idtipontjdul 2017' okt6ber 1. napj6t javaslom.

A MtiEtisJdttti Fecskefiszek dvoda dtszervezise esetin sziiksiges intizkedisek:

Kiilts6gvet6s m6dositisa:
R mrikOdesi fettdtelek kdltsdgeit a fenntart6 Onkormiinyzat az intdzmdnyek mindenkori 6ves

k6lts6gvet6s6ben biaositja. Az onkormrinyzal az atszewezlshez segitseget kivrin nytjtani az

intdzm6ny szAmir4 2 fii 6vodapedag6gus, I f6 pedag6giai asszisztens 6s I f6 dajka st6tusz

biaositris6val 2017. szeptember l-j6t<il. Eza4 fd rij stiltusz lehet6vd teszi I tj 6vodai csoport

beinditas6t. Figyelembe vdve, hogy az rij 6vodai csoport beindit6sanak ideje el6re nem

meghatarozhat6, a szeptembert<it felvdtelre keriilo dotgoz6k az [j 6vodai csoport beinditiis6ig

hellettesitesi fetadatolat kitnak majd el. A tov6bbi k6t tj 6vodai csoport beinditiisehoz

sziiks6ges stiituszokat javasolom a 2018. dvi k6lts6gvet6sben betervezni. Teh6t sziiksdges

2017. 
-szeptember t-jitOl a Mdty6sftildi Fecskef6szek 6voda alkalmazotti l6tszrimdnak

emelSse sk rorot 90 f<ire. A 4 ld tj dolgoz6 b6rjellegii kiad6sainak tervez6s6t a 2017. 6vi

k6lts6gvet6s I. m6dositrisar6t sz6l6 k6pvisel6-testtileti el6terjesztes tartakn zza.

Alapit6 Okirat m6dositisa:
Budapest F<ivrlros XVI. keriiteti Onkorm6nyzat K6pvisel<i+esttilet6nek az dllamhAztartasr6l

szol6 2011.6vi CXCV. t6rv6ny 8/A $-a 6s a nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 201l. 6vi CXC.

titrvdny 21. $ (2) bekezd6s6bin el<iirt tartalmi elemek figyelembe v6tel6ve[ m6dositania

sziiksdges u Matyarftitdi Fecskef6szek Ovoda alapit6 okiratrit.

Az ilJzewez1ssel kapcsolatos m6dos(t6s kiterjed az intdzm6ny sz6klelydn a felvehet6

maxim6lis gyermekldtszrirn m6dositasara'
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Int6zm6nyi dokumentumok m6dositisa:
Az ittszeryezdsre tekintettel az inl'zmenyvezet6 feladata az int'zmdny dokumentumainak
m6dositiisa a sziiks6ges legitim6ci6s elj6r6s biztosit6srival.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, az el6terjeszt6st tirryalja meg, 6s hou-a meg
dtint6s6t!

Hatrirozati javaslat I.:

Hatirozati javaslat II.:

Budapest Fovrlros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pviselS-
testtilite a Mdtyisftildi Fecskef6szek Ovoddt ritszerv ezi es az

intdzmdny alapit6 okiratrit az el6terjeszt6s 1. szriLrnf melldklete
szerint m6dositja.

A K6pvisel6-testtilet felk6ri a polgiirmestert a hatirozat alapjln
k6szitett m6dosit6 okirat al6ir6sara, valamint a m6dosit6 okirat
ds az egysdges szerkezetri alapit6 okirat Magyar
Allamkincst6rhoz val6 megkiild6sere.

Hatiridd: 2017. jrilius 1.

Felel6s: Kovtics Pdter polgirmester
(Elfogad6sa min6sitett tdbbs6get ig|nyel az SZMSZ 18. $ (2)

bekezdds e) pontja 6rtelm6ben.)

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm6Lnyzat K6pvisel6-

testtilite a M6tyrlsfiildi Fecskef6szek 6voda r6sz6re a2017. 6vi
kdltsdgvet6si rendeletben meg6llapitott 86 f6s ldtszrimkeretet

2017. szeptember 1-t<il 90 f6re emeli.

A Kdpvisel6+esttilet felkdri a polgriLrmestert, hogy gondoskodjon

a ldtsztfunkeret emel6s6nek a 2017. 6vi koltsdgvet6si rendeletbe

tdrt6n6 6tvezetds6r6l.

Hatirid6: a2017 . 6vi k6lts6gvet6s I. szrimri m6dositAsa

Felel6s: Kov6cs Pdter polgirmester
(Elfogadrisa min6sitett tdbbs6get ig6nyel)

Hatirozati javaslat III.: Budapest F6vriros XVI. kertileti onkormrlnyzat K6pvisel6-

testtiiete a Mrityisfiiltti Fecskef6szek 6voda kdltsdgvet6sdben 4

fd rij dolgoz6 szem6lyi juttatrlsainak fedezet6t biaositja'

A K6pvisel6-testtilet felk6ri a polgrirmestert, hogy gondoskodjon

a fedezet20l 7. 6vi ktiltsdgvetesben tdrtdn6 biztositrisar6l'

Hatriridd: a2017.6vi kdlts6gvet6s I' szrirnu m6dosilisa
tr'elel6s: Kov6cs P6ter polgrlrmester
(Elfogadrisa min6sitett tdbbsdget igdnyel)

Hat6rozati javaslat IV.: Budapest F<ivii,ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselti-

testtGte utasitja a Mitydsliildi Fecskef6szek 6voda vezet<ij6t'

hogy az 6tszervezdsre tekintettel m6dositsa az intdzmdny

alapdokumentumait a sziiksdges legitim6ci6s eljaras



Budapest, 2017 . mdjus 2.

biaosit6srival, mely m6dositott dokumentumokat 2017 .

augusztus 3 I -ig egyetdrt6sre nyijtsa be a Fenntart6 el6.

A K6pviselci-testtilet felk6ri a polg6rmestert, hogy a halirozatr6l
6rtesitse az ifi'zmdrry vezetojet.

Hatiridd: 2017. m6jus 30.
Felel6s: Kov6cs P6ter polgriLrmester

(Elfogaddsa egyszeni sz6t<ibbsdget ig6nyel)

/t]t-/
&
Csomor Ervin

tC)
Xr

alpolgrirmester

L

csln

Jegyzo

TdrryaLisra kijeliilt bizottsig:
Kdznevel6si, Ifi ris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottstig

Mel16kletek:
1. szrimri: M6dosit6 Okirat 6s egys6ges szerkezetr.i Alapit6 Okirat

4

/



I . szdmir metl6klet

Okirat szAma: A6/2017

Alapit6 okirat
m6dositSsokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az :illamhiiztartiisr6l sz6t6 2011.6vi CXCV. ttirv6ny 8/A. S-a 6s a nemzeti ktiznevel6sr6l
sz6l6 2011^.6vi CXC. tiirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapiiin a Mrity5sftildi Fecskef6szek
6voda alapit6 okiratet a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A ktilts6gvet6si szerv

1.1.1. megrrevez6se: Metyasfttldi Fecskef6szek 6voda

1.2. A ktilts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1165 Budapes! Baross Glbor utca 32-36.

1.2.2. tele hel

2. A ktilts6gvet6si szerv
alapitdsival 6s megszf n6s6vel iisszeftigg6 rendelkez6sek

2.1. A kttlts6gvet6si szerv alapitiis6nak d6tuma: 1997 . 07.07.

2.2. A kttlts6gvet6si szerv alapit6sera, atalakitisAra, megsztintet6s6re iogosult szerv

2.2.1. megnevez6se: Budapest F6vdros XVl. keriileti 6nkorm6nyzat

2.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

2.3. A kolts6 et6si szerv el6d kolts6 t6si szerv6nek

m evezese sz6khelye

L Pipit6r 6voda 1165 Buda est, Farkashalom utca 42-44

o

3. A kttlts6gvet6si szerv irdnyit6sa, feltigyelete

telephely megnevez6se telephely cime

t Pipit6r 1. 1165 Buda est, Farkashalom utca 42-44.

2 Pipit6r 2. 1165 Buda est, Csinszka utca 27.

3.1. A ktilts6gvet6si szerv iranyit6 szerv6nek

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



4. A ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A ktilts6gvet6si szerv kdzfeladata: 6vodai nevel6s a nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 2077.6i
CXC. tdrv6ny alapj6n

4.2. A kdlts6 i szerv f6tev6ken e nek Sllamhiztart6si szaki zati besorolisa

4.4. A k<rlts6 et6si szerv ala tev6ken se 6nek korm6n ati funkci6 szerinti me eltil6se

4.5. A k<ilts6gvet6si szerv illet6kess6ge, miikdd6si teriilete:

Budapest F6v6ros XVI. keriilet6nek a fenntart6 altal kiielolt kdrzete

4.5. A ktilts6gvet6si szerv v6llalkoz6si tev6kenys696nek fels6 hatAra:

a m6dositott kiad6si el6irAnyzatok 10 o/o-a

5. A kttlts6gvet6si szerv szervezete 6s mfiktid6se

A ktilts6gvet6si szerv vezet6i6nek megbiz6si rendje: A ktilts6gvet6si szerv vezet6i6t a

mindenk"or hatalyos, a kriznevel6sr6l sz6l6 ttirv6nyben 6s a v6grehajt6s6ra kiadott

2

szak6gazat megnevez6seszakAgazat sz{ma

6vodai nevel6s1

korminyzati funkci6 megnevez6sekorminyzati
funkci6szim

6vodai nevel6s ell6t6s szakmai feladatai1 091110

Saj6tos nevel6si ig6ny( 5'ermekek 6vodai nevel6s6nek, ell6t6sinak
szakmai feladatai2 09tr20

6vodai nevel6s, ellatas m(kddtet6si feladatai3 091140

ermek6tkeztet6s kriznevel6si int6zm6nG ben096015

6tkeztet6s kdznevel6si int6zm6nMunkahel ben096025

5.1.

3.1.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3.2. A k6lts6gvet6si szerv fenntart6jdnak

3.2.1. megnevez6se: Budapest F5viiros XVl. keriileti 0nkorminyzat

3.2.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

851020

4.3. Aktilts6gvet6siszervalaptev6kenys6ge:

4.3.1. A nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6 2077.6vi CXC. tdrv6ny 5. $ (1J bekezd6s aJ pontja

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

4.3.2. Az int6zm6ny a szak6rt6i bizottsdg szak6rt6i v6lem6nye alapj6n ell6$a a nemzeti

ktiznevel6sr6l sz6l6 2017.6vi CXC. tv. 4. $ 25. pontja szerint: a kiemelt firyelme! ktildnleges

b6n6sm6dot ig6nyl6 mozgAs szeri|,i, 6rz6kszenvi, 6rtelmi vary besz6dfogzat6kos, tdbb

foryat6koss6g eryiittes el6forduliisa eset6n halmozottan foryat6kos, vagy ery6b pszich6s

feil6d6si zavarral [srilyos tanulasi, figyelem- vagr magatartesszabalyozisi zavarral) kiizd6, a

t<ibbi ryermekkel es itt nevelhet6 saiiitos nevel6si ig6ny( ryermekek 6vodai nevel6s6t.
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korminyrendeletben foglaltak szerint a Budapest F6v6ros XVI. kertileti 0nkormdnyzat
K6pvisel6-testtilete piiyinat ritien 6t 6v hat6rozott id6tartamra bizza meg, 6s Budapest
F6v6ros XVl. kerrileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testulete menti fel. Az egy6b munkelEt6i
jogokat a polg6rmester ryakorolia.

5.2. A ktilts6 t6si szervn6l alkalmaz6sban 5ll6 szem6l k o szon

6.1. A koznevel6si int6zm6ny

6.1.1. tipusa:6voda

6.1.2. alapfeladatanak jogszabdly szerinti megnevez6se: A nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6
20ll.6vi CXC. tdrv6ny 4. S (11 bekezd6s al pontja szerinti 6vodai nevel6s, valamint
az (1J bekezd6s r) pontja szerint a tbbbi ryermekkel eryiitt nevelhet6, oktathat6
sa,Stos nevel6si ig6nyfi ryermekek 6vodai nevel6se-oktatisa.

6.1.3. gazdSlkodisival tisszefugg6 jogosiw6nyok: Onrill6 kolts6gvet6ssel rendelkez6
kolts6gvet6si szerv. Az int6zm6ny p6nziiryi, gazdiilkodiisi 6s sz6mviteli feladatait a

Budapest F6v6ros XVI. kertileti 0nkormAnyzat Gazdasigi Mfikttdtet6 Ellat6
Szervezete l6tja el, sz6khelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

6.2. A feladatell6tasi helyenk6nt felvehet6 maxim6lis ryermek-, tanul6l6tszdm a k6znevel6si
int6zm6n

6.3. A feladatellatest szol oln tlanv on:

3

foglalkoztatasi iogviszony joaviszonW szabilyoz6 iogszabiily

7
1992. XXXIII. trirv6ny (Kjt.) a kozalkalmazottak
jos6ll6sd16l

2 Megbiz6si iogviszony 2013.6vi V. t6rv6ny a Polg6ri Tdrv6nykrinwr6l

feladatell:it6si hely megrevez6se tagozat megieldl6se
maxim6lis ryermek-,
tanul6l6tsz5m

1 MriW6sfcildi Fecskef6szek 6voda

2 Pipit6r 1.

3 Pipit6r 2 t96 f6

az ingatlan
funkci6ja, c6lja

varyon feletti
rendelkez6s joga
vary a vagyon
haszn6lati joga

ingatlan
helyraizi
sz6ma

ingatlan cime

6vodai nevel6s

1

1165 Budapest, Baross Gdbor
utca 32-36.

6vodai nevel6s704.267 varyon feletti
rendelkez6s2

1 165 Budapest, Farkashalom
\tca 42-44.

6. A ktiznevel6si int6zm6nyre vonatkoz6 rendelkez6sek

Ktlzalkalmazotti jogviszony

297 f6

224 f6

L06.349 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
ker{ileti
OnkormAnyzat
varyon
haszn6lati joga:
Maryasfdldi
Fecskef6szek
6voda



joga: XVI.
keriileti
Onkorm6nyzat
vas/on
haszndlati ioga:
Matyasft ldi
Fecskef6szek
6voda

3

1165 Budapest, Csinszka utca 27. 105.571001 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
keriileti
0nkorm6nyzat
va$/on
haszn6lati ioga:
Mary6sf6ldi
Fecskef6szek
6voda

6vodai nevel6s

Az AllamhSztartasr6l sz6l6 ttrrv6ny v6grehaltrisar6l sz6l6 36812011. Gll. 31.) Korm. rendelet

5. $ (4) bekezd6se alapi6n a Maryar Allamkincstdr nev6ben igazolom, hory jelen alapit6 okirat
m6dositiisokkal erys6ges szerkezetbe foglalt sztivege megfelel az alapit6 okiratnak a Meryasfoldi

Fecskef6szek 6voda 2077. mSjus 17. napiin kelt, napiat6l

alkalmazand6 M6/2077 okiraBzemf m6dosit6 okirattal vegrehaitott m6dositisa szerinti
tartalmenak

Kelt: Budapest, 2077.05. 17.

P.H.

Maryar Allamkincst6r
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Okirat szama: M6 /2017

M6dosft6 okirat

A Mdtydsfdldi Fecskef6szek 6voda Budapest F6v6ros xvl. keriileti dnkormiinyzat
k6pvisel6-testiilete attal 2016. decembet 27. r.apian kiadott A15/2016 sz6mri alapit6
okiratet az iilamhAzta*Asr6l sz6l6 20ll. 6i CXCV' tiirv6ny 8/A. S-a 6s a nemzeti
ktiznevel6sr6l sz6l6 2D1-l.6vi CXC. tdrv6ny 21, S (2) bekezd6se alapi6n - a ..../2017.
(V.17.) Kt. haterozatra figs/elemmel -a ktivetkez6k szerint m6dositom:

1. Az alapit6 okirat 6.2. pontia helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A feladatellStiisi helyenk6nt felvehet6 maximilis ryermek-, tanul6l6tszim a koznevel6si

int6zm6ny

lelen m6dosit6 okiratot 2017. okt6ber 1. napi6t6l kell alkalmazni.

Kelt: Budapest,2017. miijus 17.

P.H.

Kov6cs P6ter
polg6rmester

feladatell6tiisi hely megnevez6se tagozat megjekil6se
maximAlis gyermek-,
tanul6l6tsz6m

1 Mety6s f<ildi Fecskef6szek 6voda 297 f5

2 Pipit6r 1 224 f6

Pipit6r 2. 796 f6"3


