Kivonat 3/2. számú melléklet
A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda /1089 Budapest, Vajda Péter utca 37./
Alapító Okiratának
módosító okirata
Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatóban
foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (5) bekezdése alapján a
2009. június 17-től hatályos egységes szerkezetben foglalt alapító okirat az alábbiak szerint
módosul.
Az alapító okirat bevezetése az alábbiak szerint módosul.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§ (2) bekezdése értelmében Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített
(alapított) Napköziotthonos Óvoda (alapításkori név), későbbi nevén Katica Bölcsőde és
Napközi Otthonos Óvoda (jelenlegi név) intézmény számára a 277/2009. (VI.17.) számú
határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésének, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§-ának, a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 35.§, 40.§-ának megfelelően az alábbi módosító alapító okiratot adja ki.
Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul.
5.) Költségvetési szerv típusa az 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 1997. évi XXXI.
törvény alapján
gyermekjóléti és közoktatási intézmény:

bölcsőde és óvoda

bölcsőde csoportjainak száma:
bölcsődében felvehető maximális gyermeklétszám:
óvodában felvehető maximális gyermeklétszám:

6 csoport
72 fő
144 fő

Az alapító okirat 8. a) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
„Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig”
Az alapító okirat 8.a) pontjában az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
megnevezések törlésre kerülnek
Szakfeladat száma
55231-2

Szakfeladat megnevezése
óvodai intézményi közétkeztetés
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75192-2
80111-5
80112-6
85321-1

önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
óvodai nevelés
sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra
vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt
gondozásba vett, beszédfogyatékos, hallássérült) gyermekek óvodai
nevelése
bölcsődei ellátás

Az alapító okirat 8. a) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
„Szakfeladatok száma, megnevezése 2010. január 1-től”
Az alapító okirat 8. a) pontjában az alábbi mondat kerül beírásra.
Szakfeladatok száma, megnevezése
Az alapító okirat 8. pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
„Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig”
Az alapító okirat 8. b) pontjának alábbi elnevezése törlésre kerül.
„b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége”
Az alapító okirat 8. b) pontjában lévő alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
megnevezések törlésre kerülnek.
Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat megnevezése
közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
munkahelyi vendéglátás
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok

Az alapító okirat 8. b) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
„2010. január 1-től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől eltérő
kisegítő tevékenységet nem folytathat.”
Az alapító okirat 8. c) pontjának számozása 8. b) pontra változik, az alábbiak szerint.
b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az alapító okirat 8. d) pontjának számozása 8. c) pontra változik, az alábbiak szerint.
c.) Besorolása gazdálkodási jogkör alapján:
önállóan működő költségvetési szerv
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Záradék
A 277/2009. (VI. 17.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat módosító okiratát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 79/2011. (II. 17.) számú határozattal fogadta el.
Jelen módosító okirat 2011. március 1-től hatályos.
Budapest, 2011. február …….

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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