
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az Alapító Okirat 1. pontjában törlésre kerül: „neve”  Helyette:  

„Megnevezése:” 

Az Alapító Okirat 2. pontjában az Alapító neve kiegészül a címmel:  

„1042 Budapest, István út 14.” 

Az Alapító Okirat 7. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette:  

„A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:  

851020 Óvodai nevelés” 

Az Alapító Okirat 8. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette:  

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

096 010 Óvodai intézményi étkeztetés” 

Az Alapító Okirat 9. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

”Alap illetve speciális feladatai:  

Az óvodai nevelés – a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint – köznevelési feladat. A 
Bőrfestő Óvoda ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos 
nevelési igényű, de a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi, enyhe értelmi, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral: súlyos 
tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermekek integrált óvodai 
nevelését is. 

Tevékenységét a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által jóváhagyott helyi 
pedagógiai program alapján végzi. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

Az Alapító Okirat 10. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„Felvehető maximális gyermeklétszám:  415 fő” 

 



Az Alapító Okirat 11. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

Budapest Főváros IV. kerületében a fenntartó által kijelölt felvételi körzet.” 

Az Alapító Okirat 12. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„A költségvetési szerv besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai: 

Jogállása:  

Önálló jogi személy.” 

Az Alapító Okirat 13. pontjának címe, tartalma törlésre kerül. 

Az Alapító Okirat új 13. pontjának címe, tartalma: 

„A feladatellátást szolgáló nemzeti vagyon: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdona. 

Ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/134 helyrajzi számon. 

Telek: 17398 m² 

Beépített terület: 2810 m² 

Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint.” 

Az Alapító Okirat 14. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem fizet. 

Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. 

A költségvetési szerv a rábízott vagyon felett az e tárgyra vonatkozó, mindenkor hatályos 
jogszabályok által szabályozott módon szabad kapacitáshasznosítást végezhet, mely 
alaptevékenységet nem sérthet.” 

Az Alapító Okirat 15. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 
előírásainak betartása mellett nyilvános pályázat útján történik. A költségvetési szerv 
vezetőjét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 
határozott időre.” 



Az Alapító Okirat 16. pontjának címe, tartalma módosul. Helyette: 

„A költségvetési szervben foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásai szerint 

 közalkalmazotti jogviszony; 
 határozott idejű megbízási jogviszony a Ptk. 2013. évi V. törvény alapján.” 

Az Alapító Okirat a 17. és 18. ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 

„17. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az intézmény vezetője, valamint az általa – a költségvetési szerv SZMSZ-ében 
meghatározott módon – megbízott dolgozók. 

 18. Záradék: 

 Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és az Alapító okiratot módosító 
okiratot Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
……………………. számú határozatával hagyta jóvá 2014. augusztus 31-i hatállyal. 

Ezzel egyidejűleg a Bőrfestő Óvoda 119/2013. (VI.27.) számú Alapító Okirata hatályát 
veszti.” 

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítással nem érintett részei továbbra 
is hatályban maradnak.” 

 

Budapest, 2014. augusztus 15. 

 

        Wintermantel Zsolt 

            polgármester 


