
st//LoJ-o
BUDAPEST FoVAROS XvI, KERULETI 6NKoRMANYZAT

ALPOLGARMESTERE
Kdsz lt a Polgdrmester 2020. mdjus 27-re tervezett ddntdsdnek meghozatala cdljdbdl
Kdszitette: Majorni Szab6 Etelka intizmdnyi referens

T{rry: Javaslat a Szentmihrilyi J6tsz6kert 6voda
Var6zskorona 1. telephely6n a felvehet6
maximiilis gyermekldtszii.rn

megv6ltoztatds6161

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Kiiznevel6si, Kulturdlis, Sport, Ifjris6g- 6s Gyermekv6delmi bizotts6gi tag!

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete az 1nkorminyzat 2020.
6vi k6ltsdgvet6s6r6l sz6l6 112020. $.24.) dnkormrinyzati rendelet elfogadris6val ddnt<itt a

Szentmihrilyi Jtitsz6kert Ovoda Van2skorona 1. telephely6nek (Szent Korona utca 53-57 . sz.)
feltjitisar6l (6./,4.. mell6klet 17. sor).
A felfjilis I. iiteme lehet6vd teszi egy rij 6vodai csoport kialakitisitt, 24 ij 6vodai fdr6hely
biaositasAt.

A nemzeti kdznevel6sr6l sz,6l,6 2011. 6vi CXC. t<irv6ny (tov6bbiakban: Nkt.) 4. $ 1 I . pontja
szerint int6zm6nyitszervez6s: minden olyan fenntart6i dcint6s, amely az alapit6 okirat,
szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezd6s c!) pontjriban felsoroltak b6rmelyikdnek
m6dosukisrival jrir, kiv6ve a jogszabrilywriltozrisb6l ered6 m6dositist ds az olyan vagyont
6rint6 d6ntdst, amely vagyon a feladatell6t6shoz a tovdbbiakban nem sztiks6ges.
Bitr az intdzm€ny alapit6 okirata tartalmazza a neveldsi, oktatasi feladatot ellAt6 feladatellet6si
helyenk6nt felvehet6 maximiilis gyermekletszrimot, a jelenleg hat6lyos Nkt. 2l . $ (3)
bekezdds rlem tarlalmazza, igy annak m6dosuliisiit nem kell int6zm6nyrltszervez6snek
tekinteni.

{ Magyar Allamkincstar Budapesti 6s Pest Megyei Igazgat6sriga Allamhriztartrisi Iroda II.
Allamh6aaftrsi Osztrilyanak vezet|p, Krinya Lrlszl6n6 2020. mrijus 7-dn kiilddtt level6ben
tajdkoztaList nyuj t az irfilzmdnyi$szervez6ssel kapcsolatos teend6k6l. (1. sz6mri melldklet)
A levdlben szerepel, hogy az Nkt. azon m6dositrisa, amely feloldja az int€zmenyt$szervezds
meghatarozisa (4. $ 11. pont) 6s az int1zm€nyiiszervezeshez tartoz6 felsorol6s (21. $ (3)

bekezdds pontjai) kdzdtti koherencia-zavart, vrirhat6an hamarosan megtdrt6nik.
Krinya Laszl6nd oszt iil).vezet6vel telefonon tdrt6n6 egyeztet6s sor6n az Osztiiyvezetb
Asszony elmondta, hogy brir az Nkt. rendelkez6sei jelenleg nem i{rik elo, amennyiben
v6ltozik valamely nevel6si, oktat6si feladatot ellet6 int6zm6ny feladatellat{isi helydn a

felvehet6 maximalis gyermekldtszlm, a vriltoziisr6l m6jus v6g6ig sziiks6ges d6nt6st homi 6s a

hatrirozatot el kell kiildeni r6sziikre.

A felvehet6 maxim6lis gyermekldtsz6m viitozAsa miatt m6dositani sziiksdges a Szentmih6lyi
Jritsz6kert Ovoda alapit6 okiratat. A m6dositris sor6n iittekint6sre keriilt a jelenleg hatiilyos
alapit6 okirat a Magyar Allamkincstrir 6ltal kibocs6tott, k6telez6en alkalmazand6 sablonnal 6s

a hat6lyos jogszab6lyokkal. Az alapit6 okirat 6.1.2. pontja tartalmazza az int9zmeny
alapfeladatrinak jogszabrily szerinti megnevez|,seL Az Nkt. m6dosiuisa sor6n az alapfeladat
meghatrLrozrlsa m6s jogszab6lyi pontot kapott, ez6rt az alapit6 okirat m6dositiisakor a
jogszabrfly pontos hely6nek meghalitrozitsitt szint6n javitani sziiks6ges.
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K6rem a tisztelt K6pvisel6 6s a tisaelt K6znevel6si, Kultuflilis, Sport, Ifris6g- 6s

Gyermekv6delmi bizottsdgi tag asszonl.t/urat, hogy az El6terjesa6sben szerepl6 hatArozati
javaslatot 2020. mdius 25-6n 12 6riie ig6ny szerint dszrevdtelezni 6s v6lem6nydt a
kovacspeter@bp1 6.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen.

Hatdrozati javaslat: Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
Polgdrmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzir
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dositdsrir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjrin - fgy
hatrirozott, hogy: a Szentmih6lyi Jdtsz6kert Ovoda
Vari2skorona 1. telephelydn a felvehet6 maximiilis
gyermekldtszrimot 168 f6rol. 192 f6re v|ltoztatja, ezert a
Szentmih6lyi J5tsz6kert Ovoda alapit6 okiratiit az
El6tedeszt6s 2. sz. mell6klete szerint m6dositja.

A Polgrirmester gondoskodik a hatirozal
Allamkincstarhoz t6rtdn6 eljuttatrlsrir6l.

Magyar

HatAridi: 2020. mrijus 3 1.

Felel6s: Kovrics P6ter polgrlrmester

Budapest, 2020. 05. 11.

.1", -!^U
Acs Anik6

alpolgrlrmester

Ttirv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:
-(t (loc*(--- '

Dr. Csomor Ervin
jeeyrit

V6lem6nyez6sre javasolt bizotts6e:
K6zneveldsi, Kulturaiis, Sport, If ris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig

Mell6kletek:
1. sz. melldklet: KriLnya Liszl6n6 a Magyar Allamkincstrir osztillyvezet6jdnek levele
2. sz. mell6llet: A Szentmihrilyi Jritsz6kert Ovoda M6dosit6 Okirata 6s egys6ges

szerkezetii Alapit6 Okirata



1. szdmi melleklet

Felad6: K6nya Ldszl6n6 <kanya.laszlone@allamkincstar.gov.hu>
Elk0ldve: 2020. mijus 7. 8:43
Cimzett: polgarmester@masodikkerulet. hu; polgarmester@ujpest.hu; polgarmester@belvaros-
lipotvaros.hu; onkormanyzat@terezvaros.hu; polgarmester@erzsebetvaros.hu;
polBarmester@ferencvaros.hu; polgarmester@ ujbuda.hu; polgarmester@hegyvidek.hu;
polgarmester@bp18.hu; gajda @kispest.hu; polgarmester@csepel.hu; polga rmester@bp22.hu j

polgarmester@ph.soroksar.hu; polgarmester@ budavar.hu; polgarm€ster@zuglo.hu;
polgarmester@bpxv.hu; drkisslaszlo @o b uda. h u; polgarmester@jozsefuaros.hu;
polgarmester@kobanya.hu; jtoth@bpL3.hu; Bp. XVl. kerUlet polgirmestere;
horvath.tamas@rakosmente.hu; po lga rmesteri. hivata l@ peste rzse bet. h u;
fopolgarmester@budapest.hu; szalai.tibor@masodikkerulet.hu; je8yzo@ujpest.hu; jegyzo@belvaros-
lipotvaros.hu; jegyzo@terezvaros.hu; jegyzo@erzsebetvaros.hu; jegyzo@ferencvaros.hu;
hivatal@ujbuda.hu; jegyzo@hegyvidek.hu; jegyzo@bpL8.hu; jegyzo@kispest.hu;

dr.Szeles.G @budapestzl.hu; jegyzo@ bp22.hu; .iegyzo@ ph.soroksar.hu;
jegyzoititkarsag@budavar.hu; jegyzo@zuglo.hu; jegyzo@bpxv.hu; .jegyzo@obuda.hu;
jegyzo@jozsefuaros.hu; szabokrisztian@kobanya.hu; jegyzo@bp13.hu; dr. Csomor Ervin;
jegyzo@rakosmente.hu; jegyzo@ pesterzsebet.hu; fojegyzo@ budapest.hu
Mdsolatot kap: Sebestydn Gabriella; Het6nyiTamds; Hellman Vivien Anna; Kiss Kitti; Sdrga Bal;zs
T6rgy: Koznevel6si int6zm6nyek iitszervezese a kdzhiteles tOrzsktinyvi nyilvd nta rtdssa I kapcsolatos
e l.lii rii s ba n

BPM.

A nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6 201 1. dvi CXC. torveny (Nkt.) 84. $ (7) bekezdds6ben a
nevel6si-oktaulsi int6an6nyekkel kapcsolatos fenntart6i ddnt6sek meghozatald.ra el6irt
hatririd6 (mdjus utols6 munkanapja) kdzeledt6re tekintettel az al6bbi iranymutatrist adjuk az
int6zmdnyek ritszewez6sib6l ered6 tdrzsk<inyvi nyilvrintaruisi eljarasok lefolltatasara.

A,40D020. G[. I 1.) Korm. rendelettel kihirdetett veszdlyhelyzet fennrillisrira tekintettel a

katasztr6favddelemr6l 6s a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisar6l sz6l6 201 I . dvi
C)O(VI[ tdrv6ny (Kat.) 46. $ (4) bekezd6se alapjan a telepiildsi dnl(ormAnyzat k6pviselo-
testiilet6nek, a f6varosi, megyei kdzgytildsnek feladat- 6s hat6skor6t a polgrirmester, illewe a
fijpolgiirmester, a megyei kdzgyiil6s eln<ike gyakorolja.
A Kat. 46. $ (4) bekezd6s6ben szerepl6, jogalkalmazlsi bizonytalans6got eredmdnyez<i kivdtel
(,-E nnek lceretiben nem foglal hat dlldst dnkormdnyzati int dzmdny dtszeryezd sdrdl,
megsziintetisirdl, elldtasi, szolgdltatasi kirzeteiril. ha a szolgdltatds a telepi.ildst is irinti.")
tekintetdben a Beliigyminisztdrium 6s a Minisaerelndks6g 2020. 6prilis 30. napjin az
Onkormlnyzati Hirlev6l 11. szimriban kozzercfi szakmai rillispontjeban kifejtette. hogy a Kat.
fenti rendelkezdse nem a ddnt6si, hanem az rilldsfoglakisi hatriskdr gyakorkls6t nem teszi
lehet6ve a polgArmester, a tiirsuldsok eset6ben a uirsul6si tanecs elndke szdmam. Az
alldsfoglalasi hataskdrt Magyarorszig helyi <inkormanyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)O(XX.
tdrv6ny (Mdw.) 42. $ 1 1 . pontja hauirozza meg.

A szakmai rillispont a kdvetkezo linken. a 6-7. oldalon olvashat6:

Tisaelt F6polgrirmester
Ur!
AHI-4-6412020
Tisaelt Polg6rmester Asszony/ Ur!
Tisaelt F6jegyz6 lir!
Tisztelt I egy zb AsszonyAir !



Fentieke tekintettel a veszdlyhelyzet fennAlldsa alatt aKal 46. $ (4) bekezd6se alapjrin a
polgrirmester ddnt6st hozhat intdzmdny alapitasar6l, iitszervez6sdr<il, megsziintetdsdrril. 6s a

ddnt6s alapjan a tdrzskiinyvi nyilvrintartdst 6rint6 kdrelem befogadhat6.

Az 6llamh6ztartdsr6i sz6l6 tdrvdny vdgrehajtasd.r6l sz6l6 368/201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Avr.) l67lE. $ (1) bekezdds 3. pontja alapj:in helyi rinkormdnyzati tdrzskdn).vijogi szem6ly
eset6ben az alapitrist, adatrn6dositrist. 6talakit{ist vagy megsztintetdst j6vrihagy6 trirsulisi
tanecsi, k6zgytl6si, dnkormrinyzati k6pviselo+estrileti vagy kistdrsdgi fejlesadsi taniicsi
hatdrozat kivonata helyett a vesz6lyhelyzet fenn6llasa alan a f6polg:irmester, polg6rmester,
tdrsu}isi tandcs elndke hatirozatlit kell csatold.

A Minisaerelndksdg szakmai rill6spontja szerint a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 1. dvi
CLXXD(. ttirv6ny 153. $ (2) bekezd6se szerint a nemzetis6gi 6nkormrinyzat elncik6re a
polgriLrmesteri tisztsdg elldtisrira vonatkoz6 torvenyi rendelkez6sek alkalmazand6k. Ebb6l
ered6en a nemzetisdgi dnkormanyzat testiiletdl megillet6 hataskdrtjket a nemzetisdgi
dnkormrl.nyzat elndke gyakorolja a veszdlyhelyzet fenndlkisa alatt.
Erre tekintettel az Aw.167/E. $ (l) bekezdds 4. pontja alapjrin a nemzetisdgi dnkormdnyzati
tdrzskduyvi jogi szemdly esetdben az alapitiist. adatm6dositiist, iitalakitiist vagy megsziintet6st
j6vrihagy6 nemzetis6gi iinkormanyzati kOzgyiiles vagy kdpvisel6+estiileti hat6rozatot mag:iba
foglal6 testiileti iil6s jegyz6k6nyvdnek kivonata helyett a nemzetisdgi 6nkormrinyzat
elndk6nek hatrirozztiq lovtr},b| a I 3. pontban meghatirozott, az alapit6 okirata szerint
nemzetisegi neveldsi-oktatasi feladat ell6t6 kdznevel6si intdzmdny esetdben a nemzetisegi
dnkormanyzat egyetdrt€sdr6l sz6l6 ha&irozatot mag6ba foglal6 testiileti iilds jegyz<ikonyv6nek

kivonata helyett a nemzetis6gi tinkormdnyzat eln6k6nek hatdrozatft kell a k6relemhez
csatolni.

T6j6koztatom toviibbri hogy tudomrisunk szerint az Nkt. m6dositrisa folyamatban van. amely
rem6lhet6leg hamarosan feloldja az Nkt. 2l . $ (3) bekezd6se ds a 4. $ 1 1 .

intdzrn6nyitszervez6s pontja kdz<itti koherencia-zavart.

K6rem t6jdkoaatasom elfogadasiiLt

Kdnya Liszl6n€
osztilyvezet6
Magyar Allamkincstdr
Budapesti €s Pest Megyei lgazgatosdg
AllamhCztartdsi lroda
ll. Allamhdztartrsi oszt6ly
1138 Budapest, V6ci it 188.

Telefon: +35-1-429-5303
Mobil:+36-70-647-2015
E-mail: kanva.laszlone@allamkincstar.eov.hu

httpsl lwww.kormany.ltul downloadl c I 2f I c1 000 I %C3%9 6nk%20H%C3% ADrIev%202020%2
0o/oC3o/oA9iVo2071Yo20szo/oC3o/oAlmo/o20TudohC3o/oAlsto/oC3okAlro/o20lX-X.pd#tDocum
entBrowse

Het6nyi Tamiis irodavezet6 megbiz6srib6l

Tisaelettel :



L. Feiezet - dnkormdnyzati Tud6st6r IX. - T6f 6ko ztatils a
koronavitus teried6s megakadilyozasdra vonatkoz6

int6zked6sekr6l, elj6r6srendrdl

Tisztelt Polgdrmester Asszony!
Tisztelt Polg{rmester fr!

Tisztelt Jegyz6 Asszony!
Tisztelt Jegyz6 Ur!

A vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 40/2O20. (m. 1 1.) Korm. rendelet alapjin a

vesz6lyhelyzetben alkalmazni kell a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes

ttirv6nyek m6dositSsdr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVII. t6rv6ny (Kat.) 46. $-6nak (4) bekezd€s6t.

A Kat. id6zett rendelkez6se szerint vesz6lyhelyzetben a telepiil6si tinkorm{nyzat k6pvisel6-
testiilet6nek (f6vdrosi, megyei ktizgyiil6s) feladat- 6s hatdsktir6t a polgirmester (a
fdpolgdrmester, meryei kiizgriil6s elniike) gyakorolja. A hatrisk6r gyakorl6siinak

korl6toz6s6t is meghat"irozta a jogalkot6, amikor irgy fogalmaz, hogy ennek keret6ben nem
foglalhat :llldst dnkorm6nyzati int6zm6ny itszenez6s6r6l, megsziintet6s6r6l, ell6t6si,
szolgr tatdsi kdrzeteir6l, ha a szolgiltat{s a telepiil6st is 6rinti. A fenti rendelkez6sek

kapcs6n a Miniszterelndks6g 6s a Beliigyminiszt6rium 6llamtitkrirainak alfiir s|val k6szitett
k6rlev6l segitette a jogalkaknazrist. R6gzitette, hogy vesz6lyhelyzet idej6n a kepvisel6-testiilet
nem iil6sezhet. A polgd,rmester a k6pvisel6-testiilet nev6ben rendeletet is alkothat, illewe
ddnthet valamennyi sztiks6ges k6rd6sben, mert egyes jogszab6lyok harlrid6t rillapitanak meg

meghali.rozott d6ntsek meghozatalara, tovribbri egyes dnkormrialzati d6nt6s elmarad6sa

h6triinyosan 6rinthetn6 az 6nkorm6nyzat mrikdd6s6t. Figyelemmel arra, hogy a jogszab lyban
meghat6.rozott hat6rid6k alkalmaz6s6t a vesz6lyhelyzetben kihirdetett jogszabrilyok nem

fiiggesztett6k fel, e kerd6sekben gondoskodni kell a d6nt6sek megh ozatal6r6l.

Onkonndnvzati Hltlev1l 2020. 6ui 11. szanl

FiEvelemfelhiv 6s a katasztr6fav6delem 161 6s a hozzd
kapcsol6d6 eeves tcrrv6nvek m6dosit6.sdr6l sz6l6 2011. evi

CXXVIII. torv6nv (Kat.) 46. N-6nak (4) bekezd6s6nek

alkalmaz ds 6val k ao c s o I a tb a n ci n ko r m 6nv zai int6z m 6nv

6tszervez€sdn€L

Mindezek sor6n azonban figyelemmel kell lenni a jelzetl k6rlev6lben foglalt keretekre,
(sziiks6gess6g, ar6nyoss6g, joggal val6 vissza6l6s tilakna). Aa is egyedileg lehet 6s kell
m6rlegelni, hogy meghat6.rozott d6nt6sek elhalaszhat6k-e, itt alapvet6en azok jdhehek
sz6ba, melyekben nincs konkr6t jogszabrilyban meglel6lt hat irid6.

Tapasztalataink azt fr$attik, hogy a Kat. 46. $ (4) bekezd6s6nek alkalmaz6sa sor6n

bizonytalansrig van abban, hogy int6zm6nyek 6tszervez6s6r6l diinthet-e a polg{rmester.
AlHspontunk szerint a ttirv6ny id6zett rendelkez6s6ben szerepl6 korLltozis (,,Ennek

keret6ben nem foglalhat 6l16st dnkorm6nyzati int6zm6ny fitszewez€sbrol, megsziiLntet6s6r6l,
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ell6trisi, szolg6ltatrisi kiirzeteir6l, ha a szolgri{tatris a telepiil6st is 6rinti.") nem diint6si, hanem

,dlllsfoglal{si", v6lem6nyez6si jogktir. Alapjnt a helyi tinkormrinyzatokr6l sz6l6 201l. 6vi

CDOO(DL ttirv6ny (Mtitv.) 42. $-a jelenti. Ez a szakasz a k6pvisel6+estiilet 6t nem

ruh6zhat6 hatAsk6reit tartalmazza, melynek 7. pontja szerint a k6pvisel6-testiilet hatriskdr6b6l

nem nrhrizhat6 in ,,:lntbzlort€ry alapitAsa, irtszervezlse, megsziintet6se". E szakasz 11. pontja

rendelkezik arr6l, hogy nem ruh6zhat6 6t ,,rill6sfoglalis dnkormrlLnyzati int6zm6ny

6tszervez6s6r6l, megsziintet6s6r6l, ell6t6si, szolg6ltatrisi ktirzeteir6l, ha a szolgriltat'is a

telepiil6st is 6rinti". Mindezekb6l egy6rtelmiien kitfuik, hogy a Kat. 46. $ (4)

bekezdSs6nek rendelkez6se nem a diint6si, hanem az 6ll6sfoglal6si hatdskiir gyakorldsit
nem teszi lehet6v6 a polgrirmester - t6rsulisok eset6ben a tfrsuldsi tandcs elntike -
szrflmr{ra a vesz6lyhelyretben.

A fentiek alapj6n szakmai 6llispontunk szerint int6zm6ny 6tszervez6s6r6l is dtinthet a

polgirmester, term6szetesen figyelemmel a jelzett 6lta16nos drint6si keretekre (sziiks6gess6g,

aninyoss6g, halaszthatatlan eset, stb.).

Ugyanakkor jelezni kiv6njuk, hogy az egyes gazati jogszabrilyok az lrtszervezdssel

kapcsolatos d6nt6s meghozatal6hoz el6irhatjrik az einlrt tinkormiinyzat v6lem6ny6nek

kik6r6s6t. Ezt a v61em6nyt viszont a polgiirmester a fentiek alapjrin nem adhatja ki a

k6pvisel6+esttilet helyett.

Mindezek mellett szakmailag 6s az Mtitv. 9.$-val els6dlegesen aa az esetk<irt tartjuk
6sszeegyeztethet6nek, amely szeint az int6zm6ny tszervez€sdre vonatkoz6 d<int6st

jogszab6lyban, wgy p lyiu;xi kiirisban, trimogatasi szerz<id6sben meghatrirozott hatriridci

teljesit6se miatt felt6flenil a vesz6lyhelyzet fenn6ll6sa alatt sziiks6ges meghomi.

Budapest, 2020. dprilis 30.

Pogrics6s Tibor
6nkormrinyzati 6llamtitk6r

Beliigyminiszt6rium

dr. Gytirry Istvdn
teriileti k6zigazgat6s6rt felel6s illamtitkrir

Minisaereln6ks69

7Onkormdnvzati lfitlevdl 2020. 6vi 11. szdm



2. szrimri melldklet

Okirat sz6ma: MZ /2020

M6dosit6 okirat

A Szentmihdlyi I6tsz6kert 6voda a Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorrndnyzat
k6pvisel6-testiilete dltal 2016. december 27. napiAn kiadott A1812016 sziimf alapit6
okiratdt az 6llamh6ztartdsr6l sz6l6 2ol1, 6i CxCv. tairv6ny 8/A. S-a 6s a nemzeti
kiiznevel6sr6l sz6l6 201.1^,6vi CXC. tiirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapidn - a .,,/2O2O. (v.
27.)Kt hatArozatra firyelemmel -a ktivetkez6k szerint m6dositom:

Jelen m6dosit6 okiratot 2020. augusztus 31. napjat6l kell alkalmazni.

Kelt: Budapes! id 6b6lyegz6 szerint

Kov6cs P6ter
polg5rmester

feladatelliitdsi hely megnevez6se tagozat megjelol6se
maximilis gyermek-,
tanul6l6tszim

1 Szentmihilyi J6tsz6kert 6voda 252 f6

2 Bercs6nyi 53 f5

3 VarAzskorona 1 1.92 f6

4 Varizskorona 2. 1.72 f6"

1. Az alapit6 okirat 6.1.2. pontiiinak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,6.1.2. alapfeladatanak iogszab6ly szerinti megnevez6se: A nemzeti kriznevel6sr6l sz6l6
2077.6i CXC. t<irv6ny 4. $ 14a pont a) pon$a szerinti 6vodai nevel6s, valamint a 14a pont r)
pont,a szerint a t6bbi ryermekkel egyiitt nevelhet6, oktathat6 sajiitos nevel6si ig6nyfl

ryermekek 6vodai nevel6se-oktatdsa."

2. Az alapitit okirat 6.2. pontiiinak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A feladatell6tasi helyenk6nt felvehet6 maxim6lis gyermek-, tanul6l6tsz;im a koznevel6si
int6zm6ny

P.H.



Ol<trat szima: A2/2020

Alapft6 okirat

Az rillamh6ztartrisr6l sz6l6 2011.. 6vi CXCV. tdrv6ny 8/A. $-a 6s a nemzeti ktiznevel6sr6l
sz6l6 2}1-1..6vi CXC. ttirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapiiin a Szentmihrilyi fiitsz6kert 6voda
alapit6 okiratdt a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A k6lts6gvet6si szerv

1.1.1. megrevez6se: Szentmihdlyi f6tsz6kert 6voda

1.2. A kt lts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1161 Budapesl Baross utca 141.

7.2.2. tele hel

2. A kt lts6gvet6si szerv
alapitiisrival 6s megsziin6s6vel tisszefiigg6 rendelkez6sek

2.1. A kdlts6gvet6si szerv alapitas6nak d6tuma: 7997 .01.07.

2.2. A k6lts6gvet6si szerv alapitas6ra, iitalakit6s6ra, megsztintet6s6re jogosult szerv

2.2.7. megnevez6se: Budapest F6v5ros XVI. keriileti 0nkorm6nyzat

2.2.2. szllchelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

2.3. A krilts6 I SZerV o l5d kdlts6 si szerv6nek

3. A ktilts6gvet6si szerv ir6nfit6sa, feltigyelete

telephely megnevez6se telephely cime

Bercs6nyi 11.61 Budapest, Bercs6nyi utca 36.

2 Vardzskorona 1. 1161 Budapest, Szent Korona utca 53-57

3 Var6zskorona 2. 1161 Budapest, Szent Korona utca 98-100.

sz6khelyemegnevez6se

1161 Budapest, Szent Korona utca 53-57Va16zskorona 6voda

3.1. A kdlts6gvet6si szerv irinyit6 szerv6nek

m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

1

1



3.1.1. megrrevez6se: Budapest F6vAros XVl. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete

3.1.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3.2. A kdlts6gvet6si szerv fenntart6jiinak

3.2.1. megnevez6se: Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorminyzat

3.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapesg Havashalom utca 43.

4. A kttlts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A ktilts6gvet6si szerv kcizfeladata: 6vodai nevel6s a nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXC. ttirv6ny alapi6n

4.2. A kttlts6 t6si szerv f6tev6ken se 6nek dllamh6ztart6si sza ti besorolesa:

4.3. A kdlts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

4.3.1. A nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. ttirv6ny 5. $ (1) bekezd6s a) pontia
szerinti 6vodai nevel6s, amely a ryermek hSrom6ves korrban kezd6di( 6s addig az
id6pontig tart, ameddig a ryermek a tankiitelezetts6g teliesit6s6t meg nem kezdi.

4.3.2. Az int6zm6ny a szak6rt6i bizotreg szak6rt6i v6lem6nye alapjdn ell6tia a nemzeti
ktiznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tv. 4. $ 25. pontja szerint: a kiemelt firyelmet,
ktiltinleges b6ndsm6dot ig6nyl6 mozg6sszervi, 6rz6kzervi, 6rtelmi vagy
besz6dforyat6kos, ttibb fogyat6kosseg eg/tittes el6fordul6sa eset6n halmozottan
foryat6kos, vary ery6b pszich6s fejl6d6si zavarral (srilyos tanulesi, figyelem- vary
magatartiisszabalyoz6si zavarral) ktizd6, a ttibbi gyermekkel erytitt nevelhet6
saiitos nevel6si ig6nyfi ryermekek 6vodai nevel6s6t, valamint a n6met
nemzetis6ghez tartoz6k 6vodai nevel6s6L

4.4. A kdlts6 i szerv ala v6ken nek korm6n ti funkci6 szerinti me eldl6se:e

4.5. A ktttts6gvet6si szerv illet6kess6ge, m(kod6si tertilete:

Budapest F6v6ros XVI. keriilet6nek a fenntaft6 eltal kijel<ilt k<irzete

4.6. A ktjlts6gvet6si szerv viillalkoz6si tev6kenys6g6nek fels6 hat6ra:

a m6dositoft kiadSsi el6irinyzatokTO o/o-a

5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s mfiktid6se

2

szakAgazat szAma szakAgazat megnevez6se

L 85102 0 6vodai nevel6s

korm6nyzati
funkci6szAm

kormdnyzati funkci6 megnevezdse

1

2 097720 Sajdtos nevel6si ig6nyri ryermekek 6vodai nevel6s6neh ell6tas6nak
szakmai feladatai

3 091130 Nemzetis6qi 6vodai nevel6s, elletSs szakmai feladatai

4 6vodai nevel6s, ellates m(k6dtet6si feladatai

5 096015 Gyermek6tkeztet6s k6znevel6si int6zm6nyben

6 096025 Munkahelyi 6tkeztet6s ktjznevel6si int6zm6nyben

091110 6vodai nevel6s ell6t6s szakmai feladatai

091140



5.1. A kdlts6gvet6si szerv vezet6i6nek megbizasi rendie: A ktilts6gvet6si szerv vezet1)At a

mindenkor hatAlyos, a koznevel6sr5l sz6l6 ttirv6nyben 6s a v6grehaitesera kiadott
korminyrendeletben foglaltak szerint a Budapest F6v6ros XVI. keri.ileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-test{ilete pAlyAzat ritjiin <it 6v haterozott id6tartamra bizza meg,6s Budapest
F6v6ros XVI. kertileti Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete menti fel. Az eg6b munkaltat6i
iogokat a polgdrmester gyakorolja.

5.2. A kdlts6 i szervn6l alkalmazdsban 6ll6 szem6l ek o ISZO N

6. A ktiznevel6si int6zm6nyre vonatkoz6 rendelkez6sek

6.1. A kriznevel6si int6zm6ny

6.1.1. tipusa: 6voda

6.1.2. alapfeladatiinak iogszab6ly szerinti megnevez6se: A nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6
2017. ,6vi CXC. tdrv6ny 4. S 14a pont a) pontja szerinti 6vodai nevel6s, valamint a

14a pont rJ pontja szerint a tobbi ryermekkel eryiitt nevelhet6, oktathat6 sajatos
nevel6si ig6nyfi gyermekek 6vodai nevel6se-oktat6sa.

6.1.3. gazd6lkod6s5val <isszeftigg5 jogositviinyok: 6n6ll6 kdlts6gvet6ssel rendelkezS
ktilts6gvet6si szew. Az int6zm6ny p6nztiryi, gazdilkod6si 6s szemviteli feladatait a

Budapest F6vdros XVI. kerirleti Onkorm Anyzat GazdasAgi Mfiktidtet5 EIl6t6
Szervezete l6tia el, sz6khelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

6.2. A feladatelliiuisi helyenk6nt felvehet6 maximilis ryermek-, tanul6l6tszem a krjznevel6si
int6zm6n

6.3. A feladatelliitast szol 16i tlanva n

3

foglalkoztatiisi i ogviszony iogviszonyt szabiW oz6 ioeszabAlv

L K6zalkalmazotti jogviszony 1992. )fiXIII. torv6ny a ktizalkalmazottak jogalleser6l

2 Megbiz6si iogviszony 2013. 6vi V. torv6ny a Polgari Ttirv6nykOnyvr5l

tagozat megjeldl6se
maximSlis gyermek-,
tanul6l6tsz6mfeladatellatiisi hely megnevez6se

252 f61 Szentmih6lyi l6tsz6kert 6voda

53 f62 Bercs6nyi

t92 f63 Var6zskorona 1

trz t64 Vardzskorona 2.

vagron feletti
rendelkez6s joga
vary a vagyon
haszn6lati joga

az ingatlan
funkci6ja, c6lja

ingatlan cime ingatlan
helyralzi
sz6ma

6vodai nevel6sL72.223 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVl.
kertleti
Onkormdnyzat
vagyon
haszn5lati joga:
Szentmihalyi
l6tsz6kert 6voda

7

1161 Budapest, Baross utca 141.

6vodai nevel6svagyon feletti
2 1161 Budapest, Bercs6nyi utca 111.318



36. rendelkez6s
joga: XVI.
keriileti
Onkorm6nyzat
varyon
haszn6lati joga:

Szentmih6lyi
J6tsz6kert Ovoda

3

1161 Budapesg Szent Korona
utca 53-57.

ttD.679 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
kertleti
0nkormAnyzat
vagyon
hasznilati joga:

Szentmih6lyi
lStsz6kert 6voda

4

709.768 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
kertileti
Onkorminyzat
varyon
haszn6lati joga:
Szentmih6lyi
Jiitsz6kert 6voda

6vodai nevel6s

4

6vodai nevel6s

1161 Budapest, Szent Korona
utca 98-100.


