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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mindannyiunk előtt ismert, hogy önkormányzatunk évek óta jelentős költségvetési hiánnyal küzd. 
Megszüntetésére rendszeresen hozunk kisebb-nagyobb mértékű intézkedéseket, de mindezek 
ellenére a probléma továbbra is fennáll, és mielőbb érdemi megoldást igényel.  
 
A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében két éve külső céget kértünk fel a kerület 
átvilágítására. Megállapításai alapvetően a kerületi költségvetés kiadási oldalának csökkentésére 
vonatkoztak. Az Állami Számvevőszék tavalyi vizsgálata szintén a működési kiadások 
csökkentését javasolta.  
 
Ezeket a szakmai javaslatokat is figyelembe véve a Képviselő-testület 2006. november 11-ei ülésén 
tárgyalta a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos javaslatot, s a 494/2006. (XI.28.) Kt. 
határozatában felkérte a polgármestert, hogy az oktatási, közművelődési feladatok ellátását végző 
intézmények átszervezésére a 2007. márciusi ülésre terjesszen elő javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 2006. december 19-ei ülésén született meg az 582/2006. (XII.19.) Kt. határozat. 
Ennek értelmében az önkormányzat az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően vizsgálja az 
intézményrendszer költséghatékonyságát, és a valós igényeknek és szükségleteknek megfelelően 
dönt az intézmények átszervezéséről, összevonásáról, megszüntetéséről, és a felszabaduló 
kapacitások hasznosításáról, első határidőként 2007. március 31-ét jelölve meg; illetve évente 
június 30-ai határidővel kell elkészíteni az ágazat működésének folyamatos áttekintése kapcsán 
javasolt újabb tennivalókat. 
 
A költségvetési egyensúly helyreállításának feladata tehát folyamatos munkát igényel minden 
ágazattól, így az oktatásitól is. Ennek megfelelően kidolgoztuk az intézmények racionális 
működtetésére, a fenntartási kiadások ésszerű és hatékony csökkentésére irányuló lépéseket. A 
kerületi költségvetés kiadási oldalán az oktatási ágazat jelentős aránnyal szerepel, így az egyensúly 
megteremtésére ezen a területen jelentős eredményeket tudunk elérni.  
 
Szeretném figyelmükbe ajánlani azt a tényt, hogy az elmúlt két évtizedben a kerületi 
gyermeklétszám folyamatosan és jelentősen csökkent. A 80-as évek közepén pl. több mint kétszer 
annyi gyermek járt általános iskolába Csepelen, mint napjainkban, amikor ez a létszám nem éri el a 
6 ezer főt. Ez a jelenség a középiskolákban is érezteti hatását, ezért kényszerül a főváros is 
intézmények összevonásával oktatási központok kialakítására, vállalva ennek következményeként 
az elkerülhetetlen tiltakozási hullámot is, mivel kihasználatlan intézmények működtetésére nem 
vállalkozhat. Ez a jelenség kerületünket sem kerüli el. Nekünk is eredményre vezető lépéseket kell 
tennünk a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, hogy a kerületi intézményhálózat 
egészének működőképességét biztosítsuk. Ennek érdekében vállalnunk kell a népszerűtlen, de 
szükséges intézkedések meghozatalát, gondolok itt intézmények összevonására, végső 
megoldásként pedig megszüntetésére.  
 
Az óvodák, általános iskolák esetében a rendszerváltást követő évektől megtettük azokat a 
lépéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a gyermeklétszám és az intézmények száma, 
férőhelye összhangban legyen. Ennek köszönhetően az általános iskoláknál jelenleg nem 
kényszerülünk intézménymegszüntetésre, vagy összevonásra.  
 
Az óvodák esetében más a helyzet. Férőhely-kihasználtsági mutatóikból következően ezen a 
területen van még lehetőség ésszerű költségmegtakarításra. Az óvodai alapfeladatok, az 
intézmények mérete, elhelyezkedése, kihasználtsága lehetővé teszi, hogy intézmények  
összevonásával közös vezetésű óvodák jöjjenek létre. Azokban az intézményekben tehát, ahol az 
óvodavezető (öregségi) nyugdíjba vonul, álláshelyére nem írunk ki pályázatot, hanem az intézményt közeli  
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óvodával vonjuk össze. A tagóvodákká váló intézmények szakmai önállósága, minőségi munkájának 
színvonala ezzel a megoldással nem csökken.  
 
A gyermeklétszám csökkenés természetes módon érintve a középiskolás korosztályt, kihat a Csete 
Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola működésére is, ahol egyre kevesebb a tanuló.  
Az iskola fenntartói jogát felajánlottuk a kerületben működő ADU-Dr.P.Rahn and Partner Kht-nak 
(1211 Táncsics M.u.78.). A Kht. vállalta, hogy a fenntartói jog átvételével tovább működteti a Csete Balázs 
iskolát. Garantálta, hogy első lépésben az iskola struktúráján nem változtat, megtartja a 
gimnáziumi és a szakközépiskolai képzést. Jelenleg még folynak az iskola átvételéről a jogi 
egyeztetések, így e témakört érintő javaslattal ebben az előterjesztésben nem élek.  
 
A közművelődési intézmények esetében évek óta húzódik a racionális, és ebből fakadóan 
költségkímélő működtetés kialakítása. A közművelődési feladatellátás az elmúlt közel két 
évtizedben lényegében változatlan maradt, miközben a szolgáltatásaikat igénybe vevők köre, 
száma, és igénye érezhetően módosult. Nem csak gazdasági, hanem szakmai indokai is vannak 
tehát annak, hogy a közművelődési intézményhálózat profilját a tényleges lakossági igényekhez 
igazítsuk, csökkentve egyúttal a hálózat jelentős költségigényét. A szakmai munkát új rendszerbe 
szervezve megoldható a közművelődési intézmények költségkímélő működtetése.  A 
racionalizálás további halogatást nem tűr, ezért kidolgoztunk egy tervezetet. 
 
A fentiek alapján a költségvetési kiadás csökkentését szolgáló javaslataimat két pontban tárom 
döntésre a t. Képviselő-testület elé. Az oktatási ágazat működésének áttekintése után olyan 
költségmegtakarító intézkedések megtételére teszek javaslatot, amelyek figyelemmel vannak a 
jogszerű eljárásra, a lehetőségeknek megfelelően méltányosan járnak el az érintett személyekkel, és 
biztosítják minden területen az elért szakmai eredmények megőrzését. A tervezet tehát a szakmai 
kívánalmak mellett eleget tesz az 582/2006. (XII.19.) Kt. határozatban foglalt kötelezésnek is, vagyis 
az ágazati kiadások számottevő csökkentésének.   
 
1.) Javaslat óvodák összevonására, és tagóvoda megszüntetésére 
 
Javaslom, hogy a Napsugár Óvoda (1215 Vágóhíd u.55-57.) és a Vénusz Óvoda (1214 Vénusz 
u.17/a.) önálló jogi személyiségét szüntessük meg, vonjuk vissza alapító okiratukat, és az 
intézményeket vonjuk össze egy-egy közeli óvodával.  

 
A Napsugár Óvoda vezetője a nevelési év végével kérte felmentését, illetve a Vénusz Óvoda 
vezetőjének vezetői megbízatása a nevelési év végén lejár.  
 
A fentiek alapján a következő óvodák esetében javaslom az alapító okiratok visszavonását, illetve 
módosítását: 
 
1.1.) A Tátika Óvodához  (1211 Kiss J.u. 52.), mint bázis óvodához, tagóvodaként kerülne a 
Napsugár Óvoda (1215 Vágóhíd u.55-57.).  
 
1.2.) A Szabadság Óvodához (1214 Szabadság u. 14/a.) kerülne a Vénusz Óvoda (1214 Vénusz 
u.17/a.), és egyik tagóvodája, a Füstifecskék Óvoda (1214 Iskola tér 45.), míg az Akácfa utca 20/A. 
szám alatti tagóvodája megszűnne.  
 
Az Akácfa utcai épület bérbevétele ügyében a Mária Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért 
Alapítvány (1202 Farkaslaka u.21.) megkereste önkormányzatunkat. Az alapítvány évek óta bérel 
helyiséget a Szabadság utcai óvodában, ahol Montessori-módszer alapján foglalkoznak a  
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gyermekekkel. Működési engedélyüket hivatalunk adta ki, törvényességi vizsgálatot két éve 
végeztek az alapítványnál, és mindent rendben találtak.  
 
Az alapítvány 2007. augusztus 1-től 10 évre térítésmentesen használatba kívánja venni az 
ingatlant. Vállalják, hogy az épületet felújítják, a szükséges karbantartási, állagmegóvási munkákat 
legalább 8 millió forint értékben elvégzik. Az épületben egy 12 fős bölcsődei, és két 25 fős óvodai 
csoportot kíván működtetni, igény esetén a férőhelyek 60%-án csepeli gyermekek felvételét 
biztosítva. Az óvoda térítésmentesen használatba kapná az intézmény felesleges berendezési 
tárgyait, ingó eszközeit is.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a felsorolt feltételeket tartalmazó szerződés 
alapján az ingatlant az alapítvány használatába adjuk.   
 
A megszűnő tagóvodába járó gyermekek elhelyezését a közeli Szabadság Óvodában oldanánk 
meg.  (Az óvodák módosított alapító okirata mellékelve.) 
 
Az óvodák összevonásával, és a tagóvoda megszüntetésével kapcsolatos kiadáscsökkenés a 
következőképpen alakul: Az összevonások lényeges bérmegtakarítással járnak, mivel a 
továbbiakban két óvodavezető személyi juttatását nem kell kifizetni. A jövő évi bérmegtakarítás 
járulékokkal együtt több mint 10 millió forint. 
 
A tervezett tagóvoda megszüntetésnél az alábbi megtakarításra számolhatunk. A tagóvodában 
négy álláshely szűnik meg. Két óvodapedagógus és a főállású logopédus határozott idejű 
kinevezése a nevelési év végén lejár. Mivel a tagóvodában sajátos nevelési igényű gyermekeket is 
foglalkoztattak, a logopédiai ellátást a meglévő hálózat bevonásával biztosítjuk.  Az óvodatitkár 
pedig a Szabadság Óvodában megüresedett óvodatitkári státusra kerülhet. Az intézkedéssel a 
következő évre – az idei tervezetet figyelembe véve – mintegy 10 millió forint (járulékokkal együtt) 
bér és kb. 3 millió Ft. dologi megtakarítás keletkezik. Az összevonással és a tagóvoda 
megszűntetésével összesen tehát a 2008. évre 23 millió Ft. megtakarítással számolhatunk.  
 
2. Javaslat közművelődési intézmények racionalizálására 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
A 2005-ben a CCA Rt. által végrehajtott  átvilágítás folyamatában külön vizsgálati anyag készült a 
közművelődési intézmények működéséről is. Ennek összegzett megállapításai a rendszer 
működésének újra gondolását, racionalizálását, gazdaságosabb fenntartását javasolja. 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2006-ban végzett teljes körű vizsgálatot az 
önkormányzat közművelődési feladatellátásáról, a közművelődési intézmények működéséről. A 
vizsgálat megállapításai szintén utalnak a racionalizálásra, a feladatok újragondolására, a kor 
igényeihez történő alkalmazkodásra. 
 
A fent leírtak, valamint az önkormányzati költségvetés évek óta tartó hiánya indokolja azt, hogy a 
kerületi közművelődési feladatok ellátásának intézményrendszerét, azok működését, 
feladatellátását, gazdálkodását felülvizsgálva az önkormányzat új szerkezetű intézményhálózaton 
keresztül tegyen eleget ennek a feladatának. 
 
A közművelődési intézmények finanszírozása három forrásból tevődik össze. Az állami normatíva, 
melyet lakosságszám alapon határoznak meg, az intézmények saját bevételei és az önkormányzati 
„támogatás”, vagyis az az összeg, melyet az önkormányzat egyéb bevételeiből az  
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intézményrendszer működtetéséhez hozzátesz. Ennek megoszlása 1/3 – 1/3 – 1/3 arányú volt 
2003. év előtt. Ez az arány – elsősorban az 50 %-os béremelések miatt - az önkormányzati 
támogatási oldalon megváltozott.  
 
A 2007. januári személyi juttatások bemutatása:
 
Jelenleg a kerületi – önkormányzati – közművelődési – kulturális - feladatokat két önálló 
művelődési ház (Radnóti és a Királyerdő), a Nagy Imre ÁMK Közművelődés-könyvtár 
Intézményegysége, a Rákóczi Kert Civil Ház és a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény látja 
el.  
A négy intézmény havi bérigénye több, mint 5.000 eFt. + járulékai, éves szinten  kb. 65.000 eFt.- + 
járulékokok. 
 
 
Csepeli Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény
 
A Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Királyerdei Művelődési Ház, a Rákóczi Kert Civil Ház és a 
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjteményből kiváló Helytörténeti Gyűjtemény összevonásával 
egy több telephelyen működő komplex kulturális intézmény alakítható ki Csepeli Művelődési 
Központ és Helytörténeti Gyűjtemény néven Rákóczi Kert székhellyel. Telephelyként működne a 
Radnóti, a Királyerdő – benne a már ténylegesen odaköltöztetett Helytörténeti Gyűjteménnyel – és 
a Gyermek és Ifjúsági Sportcentrum (táborok). Az intézmény gazdaságilag részben önálló, az OSZI 
ellátási körébe tartozó szervezetként működne.  
 
A Csepeli Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény szakmai feladatmegosztása  
 
Az intézménykomplexum szakmai működése hat alapterületre osztható: 
- mozgásművészetek 
- szakkörök, tanfolyamok szervezése 
- marketing, reklám, propaganda tevékenység 
- alkalmi műsorok és programok szervezése 
- civil szervezetek, közösségek segítése, táborral kapcsolatos feladatok 
- közönségszervezés 
 
Az intézménykomplexum a fenti alapfeladatokra építve a klasszikus közművelődési, kulturális 
igények magas szintű kielégítését végzi, igazítva programjait a kor elvárásaihoz, 
követelményeihez, igényeihez. Szellemiségében a hagyományos és a modern kultúraközvetítést 
képviselné. 
 
A felsorolt területeknek az intézménykomplexumban egy-egy felelőse lenne, aki az éppen adott 
feladathoz az érintett munkatárssal(akkal) dolgozik együtt függetlenül attól, hogy az a program 
éppen melyik helyszínre szerveződik. Ez azt jelenti, hogy az intézményvezető mellett hat 
közművelődési szakalkalmazottal a feladatok elvégezhetők. Jelenleg tizenegy közművelődési 
szakember dolgozik a három intézményben. 
 
A „klasszikus” közművelődési feladatok mellé csatlakozik a Királyerdei Művelődési Ház területén 
jelenleg több, mint 300 négyzetméteres kiállítási területtel a Helytörténeti Gyűjtemény, melynek 
szakmai tevékenységét, lehetőségeit a művelődési ház, de a művelődési házét a gyűjtemény 
maximálisan ki tudja használni. Ennek munkaerőigénye egy fő muzeológus és egy fő technikai 
munkatárs. A muzeológusi státusz jelenleg is létezik a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény 
állományában. 
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A Radnóti Miklós Művelődési Ház kötelékéhez tartozik jelenleg a „Jegyiroda”, mely a Csepeli 
Munkásotthonban működik. Az ott dolgozó munkatárs az intézménytől fizetést kap, a forgalom 
után pedig a jegyforgalmazóktól különböző mértékű jutalékot.   
 Ezt a tevékenységet önkormányzati szolgáltatásként teljesen meg lehet szüntetni, vállalkozói 
alapra kell helyezni.    
 
 
A Csepeli Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény adminisztrációs és technikai 
tevékenysége:
 
A két önálló gazdálkodású művelődési házban összesen hét adminisztrációs státusz van. A 
gazdasági ügyintézést és az ügykezelési, titkárnői feladatokat látják el a munkatársak. 
Az önálló gazdálkodói státusz megszüntetésével a komplex intézményben három adminisztratív 
munkaerőre van szükség (gazdasági ügyintéző, gazdasági adminisztrátor, titkárnő).  
 
A három intézmény jelenleg négy technikai munkatársat és négy álláshelyen öt fő takarítót 
foglalkoztat. A technikai és a takarítói feladatok az összevonással sem változnak, így az itt 
foglalkoztatottakra továbbra is szükség van.  
 
A két művelődési ház jelenleg négy betöltetlen álláshellyel rendelkezik. Ebből kettőt meg kell 
szüntetni, egyet a helytörténeti feladatok ellátására technikai feladatokra be kell tölteni, egyet 
tartalékban hagyva a tényleges működés tapasztalatait később megvizsgálva lehet dönteni 
szükségességéről. 
 
 
Az átszervezés várható anyagi vonzatai: 
 
A három intézményben 2007. januárjában lévő 31 státuszból a fentiek szerint tizenegy kerülne 
megszüntetésre (4 fő szakalkalmazott, 4 fő adminisztratív dolgozó, a jegyiroda alkalmazottja és 2 
üres állás).  
 
Mivel a fenntartó nem tud felajánlani állásokat – nincs hol és mit –, ezért a majdani érintett 
munkavállalóknak a teljes felmentési és végkielégítési járandóság kifizetendő. Ez ténylegesen kilenc 
főt érint, de hogy személy szerint kiket, azt a későbbiekben kell eldönteni. 
 
A kilenc fő felmentésének és végkielégítésének összegét jelenleg csak becsülni lehet, mivel azokat a 
tényleges személyi döntések nagymértékben befolyásolják. Ezért csak bérátlagokból kalkulálható ki 
annak a ténylegesen 9 főnek a járandósága, akiket ezek a döntések majd ténylegesen érintenek. 
Ennek nagyságrendje kb. 24.000 eFt.-+járulékai.  
 
Az átszervezés ütemezése: 
 
A két művelődési ház önálló intézményi státusa 2007. június 30-án megszűnik. A vezetői 
megbízások ugyanezzel a határnappal visszavonásra kerülnek. Az új szerkezetű Csepeli 
Művelődési Központ 2007. július 1-vel alakul meg. Vezetői feladatainak ellátására egy éves 
időtartamra kap megbízást az új vezető. Az ő feladata lesz 2007. december 31-ig kialakítani a 
megadott paraméterek alapján az új intézmény munkatársi összetételét, valamint a működéshez 
szükséges dokumentációt. Ki kell dolgoznia azt az új koncepciót, melynek szellemében 
tevékenykedik a művelődési központ. 
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Összefoglalva: 
 
A három intézmény összevonásával a szakmai tevékenységet modernizálni, a költségeket 
jelentősen csökkenteni lehet ( tizenegy álláshely bérigénye). Ennek tényleges összegét számolni 
csak a felmentésre kerülő munkatársak ismeretében lehet, így a megbecsülhető adat éves szinten 
kb. 24 millió + járulékok forint körül van. 
 
 
Művészetek Háza 
 
A Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjteményből kiválik a helytörténeti részleg. A galéria 
működési területének számottevő növekedése a feladatok növekedését is eredményezi. A tárgyi 
feltételek jelentős javulása lehetővé teszi, hogy a galéria nemcsak a „klasszikus galéria funkciót 
(kiállítások szervezése) látna el, hanem egy komplex művészeti centrum (Csepel Galéria 
Művészetek Háza) megszervezésével a képzőművészet mellett a társművészeti ágak – irodalom, 
dráma, zene, mozgás –, azok többféle műfaja is helyet kapjanak programjaiban az alábbi tervezett 
tevékenységekkel: 
- Kortárs Galéria (kiállítások havonta) 
- Prokop terem és más helyiségek: hosszabb időtartamú –negyed éves – tematikus  kiállítások 
- Állandó kortárs gyűjtemény 
- Vizuális bázis: kollektív műterem, sokszorosító grafikai műhely 
- Nyári alkotó tábor,vizuális szimpóziumok 
- Zenei rendezvények 
- Csepel Galéria Pódium (irodalmi estek, író-olvasó találkozók) 
 
Egy aktív, mozgalmas, élő, művészeti tevékenységeket művelő, arra fogékony  csoportokat – 
gyermekkortól a felnőttig – foglalkoztató intézmény fejlődhetne ki. A csepeli művészeti élet 
gazdagsága, műfaji változatossága, az aktív alkotók nagy száma adja meg ennek az új szellemiségű, 
egész Csepel lakosságára is kiható tevékenységet, hiszen a több éves önkormányzati művészeti 
iskolai alapképzés vélhetően kinevelt egy olyan - fiatalokból álló réteget -, melynek a 
művészetekhez, azoknak egy-egy ágához való affinitása már alapja lehet ennek a komplex 
művészeti intézménynek a sikerességéhez.  
Ez az intézmény biztosítaná a kerületi lakosság számára a minőségi művészeti élmény lehetőségét.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően támogassa a 
megfogalmazott kiadáscsökkentő, működtetést racionalizáló  intézkedéseket az oktatási-
művelődési ágazatban. 
 
Budapest, 2007. március 7.  
                                                      Tisztelettel 
 
 
  
 
 Tóth Mihály  
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Határozati javaslatok 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően a Napsugár Óvoda (1215 Vágóhíd u.55-57.) alapító okiratát 2007. 
július 31-jei határnappal visszavonja.  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 31. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 

 
2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napsugár 
Óvodát tagóvodaként a Tátika Óvodával (1211 Kiss J.u.54.) összevonja, és ennek megfelelően 2007. 
augusztus 1-jével módosítja a Tátika Óvoda alapító okiratát.   
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. augusztus 1. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
 
3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően a Napsugár Óvoda (1215 Vágóhíd u.55-57.) vezetőjét, Aczél Istvánnét 
saját kérésére 2007. július 31-ével vezetői megbízatása alól érdemei elismerése mellett felmenti, a 
354/2004.(VI.29.) Kt. számú határozatát a vezetői megbízás kiadásáról visszavonja, és egyúttal 
köszönetet mond több évtizedes Csepelen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 31. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató javaslata szükséges. 
 
4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően a Vénusz Óvoda (1214 Vénusz u.17/a.) alapító okiratát 2007. július 
31-jei határnappal visszavonja, és tagóvodájával, a Füstifecskék Óvodával (1214 Iskola tér 45.) 
együtt tagóvodákként összevonja a Szabadság Óvodával (1214 Szabadság u. 14/a.).  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 31. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
 
5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békevári 
Györgynének a Vénusz Óvoda vezetőjének 2007. július 31-ével történő vezetői megbízatása 
lejártával, érdemeit elismerve köszönetet mond több évtizedes Csepelen végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért.  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 31. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
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6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően a Vénusz Óvoda (1214 Vénusz u.17/a.) Akácfa utca 20. szám alatti 
tagóvodáját 2007. július 31-jei határnappal jogutód nélkül megszünteti. A megszűnt tagóvoda 
gyermekeit a Szabadság Óvodában helyezi el.  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 31. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
 
7.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Akácfa u. 
20. szám alatti ingatlant az előterjesztésben szereplő kritériumok alapján 2007. augusztus 1-től 10 
évre térítésmentesen használatba adja a Mária Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért 
Alapítványnak (1202 Farkaslaka u. 21.) bölcsődés és óvodás gyermekek napközbeni 
foglalkoztatásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi szempontok alapján elkészített 
„Használati szerződés” aláírására: 
A) Az Alapítvány vállalja, hogy:  

a.) az ingatlant kizárólag bölcsődés és óvodás gyermekek napközbeni 
foglalkoztatása céljára használja (egy 12 fős bölcsődei csoportot és két 25 fős 
óvodai csoportot működtet), azt bérbe, albérletbe nem adhatja, 
b.) a férőhelyek 60 %-án csepeli gyermekek felvételét biztosítja, 
c.) az épület karbantartási, felújítási, átalakítási munkáit elvégzi legalább 8 millió 
Ft    értékben, (Az elvégzendő feladatok meghatározása, s azok - a vonatkozó  
műszaki és egyéb jogszabályi előírások szerint történő - teljesítésének igazolása 
külön megállapodás tárgyát képezi.) 
d.) a működtetéssel járó minden kiadást saját költségén állja (közüzemi és 
egyéb, a használat során felmerülő költségek, a szükségszerű karbantartások, 
felújítások, tisztasági festések, kertészeti munkák költségei)  
e.)nem tart igényt semmiféle, a pályázati támogatásokon túlmenő egyéb 
pénzügyi támogatásra, 
f.) amennyiben az ingatlan használatba adásával kapcsolatban ÁFA-fizetési 
kötelezettség merül fel, annak összegét állja,  
g.)az ingatlanon átalakítást, bővítést, bontást, új épület építését kizárólag az 
Önkormányzat írásos hozzájárulásával végez, 
h.) a használati jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az 
Önkormányzattól semmiféle elhelyezésre nem tart igényt. A megállapodás 
megszűnésének napján az ingatlant eredeti állapotában, illetve az Önkormányzat 
hozzájárulásával végzett értéknövelő beruházások esetén a műszaki átvétel 
idején rögzített állapotban köteles az Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. 

 
B.)  Az Önkormányzat vállalja, hogy  
a.) az Alapítvány által, az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával és engedélyével 
elvégzett értéknövelő beruházások  költségeit a használati jogviszony megszűnését követően 
megtéríti, amennyiben a jogviszony nem az Alapítványnak felróható okból szűnik meg, 
b.) amennyiben az ingatlant értékesíteni kívánja, úgy az Alapítványnak elővásárlási jogot biztosít. 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. augusztus 1. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
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8.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. június 
30-ai határnappal a Radnóti Miklós Művelődési Ház önálló jogi személyiségi státusát megszünteti, 
alapító okiratát visszavonja. Jogutódjának a Csepeli Művelődési Központot jelöli ki. A Radnóti 
Miklós Művelődési Ház vagyona feletti jogosultság – ideértve a követeléseket és a kötelezettségeket 
is – a Csepeli Művelődési Központhoz kerül.  
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. június 30. 
Felelős:     végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                  végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
9.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. június 
30-ai határnappal a Királyerdei Művelődési Ház önálló jogi személyiségi státusát megszünteti, 
alapító okiratát visszavonja. Jogutódjának a Csepeli Művelődési Központot jelöli ki. A Királyerdei 
Művelődési Ház vagyona feletti jogosultság – ideértve a követeléseket és a kötelezettségeket is – a 
Csepeli Művelődési Központhoz kerül.  
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. június 30. 
Felelős:     végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
10.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. július1-
jei határnappal a megszüntetett Radnóti Miklós Művelődési Ház és a Királyerdei Művelődési Ház, 
a Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Rákóczi Kert Civil Ház összevonásával létrehozza a 
Csepeli Művelődési Központot, annak alapító okiratát elfogadja. Az intézmény székhelyéül a 
Rákóczi Kert Civil Házat jelöli ki.  
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. július 1. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
 
11.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. június 
30-ai határnappal a Radnóti  Miklós Művelődési Ház vezetői megbízásáról szóló 185/2005. (IV. 19.) 
Kt. számú határozatát visszavonja, Gerhardt Ferenc igazgatót vezetői feladatainak ellátása alól fenti 
határnappal felmenti. 
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. június 30. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
 
12.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. június 
30-ai határnappal a Királyerdei Művelődési Ház vezetői megbízásáról szóló 184/2005. (IV. 19.) Kt. 
számú határozatát visszavonja, Bosnyák Péter igazgatót vezetői feladatainak ellátása alól fenti 
határnappal felmenti. 
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. június 30. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
 



 11
 
13.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. július 
1-jei határnappal a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratát módosítja. Az 
intézmény új neve Csepel Galéria Művészetek Háza. 
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
                   végrehajtásra:    2007. július 1. 
Felelős:    végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. július 
1-jei határnappal az eddig az Oktatási Szolgáltató Intézmény telephelyeiként működő Rákóczi Kert 
Civil Házat (1212 Bp. Rákóczi tér) és a táborokat (1213 Bp. Hollandi út 8 -10.)  az OSZI 
telephelyeiként megszünteti, és az alapító okiratát eszerint módosítja. 
Határidő:   elfogadásra:     azonnal 
              végrehajtásra:     2007. július 1. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
                 végrehajtás előkészítésére:   Becsei Dénes ágazatvezető 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Művelődési Központ (XXI. Rákóczi tér 34.) vezetésével 2007. július 1-től 2008. június 30-ig Fodor 
Tamást bízza meg. Alapilletményét 138.000.-Ft-ban, vezetői pótlékát 58.800.-Ft-ban határozza meg.  
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:    2007. július 1. 
Felelős:   végrehajtásra:    Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató javaslata szükséges 
 



 12
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata      /   /2007.(III.26.) Kt. sz. határozata a 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
SZABADSÁG ÓVODA 

 (1214 Budapest, Szabadság u.14/a.) 

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1973-ban létesített óvoda többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

                        Szabadság Óvoda 
 
Székhelye:    Budapest, 1214 Szabadság u. 14/a. 
 
Alapító neve, címe:   Csepel Művek, 1211 Gyepsor u.1. 
 
Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
Intézmény típusa:   óvoda  
 
Alaptevékenysége:  A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi 

szintig tartó sokoldalú fejlesztése; személyiségük 
kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási 
törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályok, az 
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi 
Nevelési Programja alapján látja el. 

 
Tagintézménye:  Vénusz Óvoda (1214 Vénusz u. 17/a.)  Telephelye: - 
     Füstifecskék Óvoda (1214 Iskola tér 45.) 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:      Szabadság Óvoda: 150 fő  
        Vénusz Óvoda:       90 fő 
         Iskola tér:              50 fő 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:  
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon használhatja, 
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit egy 
naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem akadályozza. 
A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
Gazdálkodási jogosítványok:  
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával az 
Oktatási Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. 
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Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
Feladata ellátásához az óvoda rendelkezik a Bp. XXI. Szabadság u.14/a. sz. alatti 200623/1 hrsz., XXI.  
 
Vénusz u.17/a. sz. alatti 200560 hrsz., és a XXI. Iskola tér 45. sz. alatti 200678 hrsz. ingatlanokkal, és a 
bennük leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Szakfeladat szám 

Intézményi vagyon működtetése 75176-8 

Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 

Munkahelyi vendéglátás 55241-1 

Óvodai nevelés 80111-5 

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 (diszlexia veszélyeztetet gyermekek)  

80112-6 

 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  

Alapfokú oktatás  80100 
 
Alapvető szakfeladata:  

Óvodai nevelés 80111-5 
 
Az óvoda körzete:  

Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034764 
 
Az óvoda vezetője megbízatását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre.  A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
Az óvoda a közoktatási törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
alapján önálló jogi személy. Az óvodavezető a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 
 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szabadság Óvoda,  
1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. 

• Körbélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szabadság Óvoda,  
1214 Budapest, Szabadság u.14/a.  

 
Budapest, 2007. március 26. 
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     Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
            polgármester                  jegyző 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata    /2007.(III.26.) Kt. sz. határozata a 

 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

TÁTIKA ÓVODA 
(1211 Budapest, Kiss J. altb. u. 52.) 

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1980-ban létesített óvoda többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
           Tátika Óvoda 
 
Székhelye:    Budapest, 1211 Kiss J.altb.u.52. 
 
Alapító neve, címe:   Budapest, XXI. Tanács V.B. 1211 Tanácsház tér 10. 
 
Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
Intézmény típusa:   óvoda  
 
Alaptevékenysége:  A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi 

szintig tartó sokoldalú fejlesztése; személyiségük 
kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási 
törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályok, az 
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi 
Nevelési Programja alapján látja el. 

 
Tagintézménye:       Napsugár Óvoda (1215 Vágóhíd u.55-57.)   Telephelye: - 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:     Tátika Óvoda:  125 fő 
        Napsugár Óvoda: 100 fő 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:  
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon használhatja, 
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit egy 
naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem akadályozza. 
A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Gazdálkodási jogosítványok:  
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával az 
Oktatási Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. 
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
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Feladata ellátásához az óvoda rendelkezik a Bp. XXI. Kiss J. altb. u. 52. sz. alatti 208495/7 hrsz.  és a 
XXI. Vágóhíd u.55-57. sz. alatti, 208942 hrsz. ingatlanokkal, és a bennük leltár szerint nyilvántartott 
eszközökkel. 
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Szakfeladat szám 

Intézményi vagyon működtetése 75176-8 

Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 

Munkahelyi vendéglátás 55241-1 

Óvodai nevelés 80111-5 

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
(mozgássérültek integrált nevelése) 

80112-6 

 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  

Alapfokú oktatás  80100 
 
Alapvető szakfeladata:  

Óvodai nevelés 80111-5 
 
Az óvoda körzete:  

Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034751  
 
Az óvoda vezetője megbízatását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre.  A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
Az óvoda a közoktatási törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
alapján önálló jogi személy. Az óvodavezető a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 
 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Tátika Óvoda,  
1211 Budapest, Kiss J.altb. u.52. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Tátika Óvoda,  
1211  Budapest, Kiss J.altb.u.52. 

 
Budapest, 2007. március 26. 
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   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 

 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
 

N a p s u g á r  Ó v o d a 
(1215 Vágóhíd u.55-57.) 

 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A 
 

Képviselő-testület határozat száma:          /2007.(III.26.)Kt. 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bek. és a 90.§ (1) bek. 
c) pontja alapján Budapest-Csepel Önkormányzata az 1976. évben a XXI. ker. Tanács által 
létesített óvodát 2007. július 31-ei határnappal megszünteti. 
 
 
A intézmény megnevezése:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Napsugár Óvoda 
 
Székhelye:      Budapest, XXI. 1215 Vágóhíd u.55-57. 
 
A  felügyeleti szerv neve, címe:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
A megszüntető szerv neve, címe:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
Alaptevékenysége:     Óvodai nevelés. 
 
Az intézmény jogutódja:   Tátika Óvoda, 1211 Kiss. J.u.54. 
             
 
A megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
A megszüntetett költségvetési intézmény önkormányzati eszköz, ingatlan és épület 
vagyona feletti jogosultság és tulajdonjog továbbra is Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatát illeti meg. 
 
Budapest, 2007. március 26. 
 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

 
V é n u s z  Ó v o d a 
(1214 Vénusz u.17/a.) 

 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A 
 

Képviselő-testület határozat száma:          /2007.(III.26.)Kt. 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bek. és a 90.§ (1) 
bekezdés c) pontja alapján Budapest-Csepel Önkormányzata az 1959. évben a XXI. ker. 
Tanács által létesített óvodát 2007. július 31-jei határnappal megszünteti. 
 
A intézmény megnevezése:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
        Vénusz Óvoda 
 
Székhelye:      Budapest, XXI. 1214 Vénusz u. 17/a. 
 
Tagintézményei:     Füstifecskék Óvoda, 1214 Iskola tér 45. 
      Óvoda, 1214 Akácfa u.20. 
       
A  felügyeleti szerv neve, címe:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
A megszüntető szerv neve, címe:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
      1211 Szent Imre tér 10. 
 
Alaptevékenysége:     Óvodai nevelés. 
 
Az intézmény jogutódja:   Szabadság Óvoda, 1214 Szabadság u.14/a. 
      Kivéve a XXI. Akácfa u.20. sz. alatti tagóvodát, a  
      fenti Kt. sz. döntés 7. sz. határozata alapján. 
             
A megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
A megszüntetett költségvetési intézmény önkormányzati eszköz, ingatlan és épület 
vagyona feletti jogosultság, és tulajdonjog továbbra is Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatát illeti meg. 
 
Budapest, 2007. március 26. 
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   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
 

 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

 
Királyerdei Művelődési Ház 
(1213 Bp. Szent István u. 230.) 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A 
 

Képviselő-testület határozat száma: …./2007.(III.26.)Kt. 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdésében 
foglaltak valamint a 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata az 1993. évben létesített Királyerdei Művelődési Ház-at 2007. június 30-ai 
határnappal megszünteti. 
 
 
A intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Királyerdei Művelődési Ház 
Székhelye:     Budapest, XXI. 1213 Bp. Szent István  u. 230. 
  
A  felügyeleti szerv neve, címe:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     1211 Szent Imre tér 10. 
 
A megszüntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     1211 Szent Imre tér 10. 
 
 
Alaptevékenysége:    Közösségi művelődési tevékenység 
 
Az intézmény jogutódja:  Csepeli Művelődési Központ, 1212 Rákóczi tér 34. 
      
A megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
A megszüntetett költségvetési intézmény önkormányzati eszközvagyona feletti 
jogosultság a jogutódot, a 1213 Bp. Szent István u. 230. szám alatt lévő ingatlan 
tulajdonjoga továbbra is Budapest XXI. Csepel Önkormányzatát illetik meg. 
 
Budapest, 2007. március 26. 
 
 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
 

Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(1214 Bp. Vénusz u. 2.) 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A 
 

Képviselő-testület határozat száma: …./2007.(III.26.)Kt. 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdésében 
foglaltak valamint a 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata az 1963. évben a XXI. ker. Tanács által létesített Radnóti Miklós 
Művelődési Ház-at 2007. június 30-ai határnappal megszünteti. 
 
 
A intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Radnóti Miklós Művelődési Ház 
 
Székhelye:     Budapest, XXI. 1214 Bp. Vénusz u. 2. 
  
A  felügyeleti szerv neve, címe:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Szent Imre tér 10. 
 
A megszüntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     1211 Szent Imre tér 10. 
 
Alaptevékenysége:    Közösségi művelődési tevékenység 
 
Az intézmény jogutódja:  Csepeli Művelődési Központ,  
     1212 Rákóczi tér 34.       
 
A megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
A megszüntetett költségvetési intézmény önkormányzati eszközvagyona feletti 
jogosultság a jogutódot, a 1214 Bp. Vénusz u. 2. szám alatt lévő ingatlan tulajdonjoga 
továbbra is Budapest XXI. Csepel Önkormányzatát illetik meg. 
 
Budapest, 2007. március 26. 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …./ 2007.(III.26.) Kt. sz. határozata a  
 
  BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  

 
CSEPEL GALÉRIA MŰVÉSZETEK HÁZA 

(1215 Budapest, Csete B.u. 15.) 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á R Ó L 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján az 1970. évben a jogelőd XXI. ker. Tanács által létesített, jelenleg Csepel Galéria és 
Helytörténeti Gyűjtemény számára az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 
1991. évi XCI. törvény 16. §. (3) bek. előírásai szerint felülvizsgált, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a értelmében kiegészített, módosított alapító 
okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
Az intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      Csepel Galéria Művészetek Háza 
 
Székhelye:     Budapest, XXI. 1215 Csete Balázs u.15. 
 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. Tanács V.B. 1211 Tanácsház tér 10. 
 
Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe:  
     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
       1211 Szent Imre tér 10. 
       
Típusa:     Közművelődési és közgyűjteményi intézmény. 
 
Alaptevékenysége:  Muzeális értékű képzőművészeti anyagok gyűjtése, 

rendszerezése, képzőművészeti kiállítások és egyéb 
művészeti programok szervezése. 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: 
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkája ellátásához szabadon használhatja, 
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az 
alaptevékenységét nem akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 
Gazdálkodási jogosítványok:  
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával 
az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési 
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szerv. Feladata ellátásához az intézmény rendelkezik az általa használt XXI. Csete B. u.15. 
sz. alatti 209364 hrsz. ingatlan általa használt részével, és a benne leltár szerint 
nyilvántartott eszközökkel.  

 
 

   Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Szakfeladat szám 

Múzeumi tevékenység 92321-5 

Intézményi vagyon működtetése 75176-8 

Művelődési központok, házak tevékenysége 92181-5 

 
 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  
 Múzeumi tevékenység, kiállítások    92320 
 
Alapvető szakfeladata:  

Múzeumi tevékenység     92321-5  
Művelődési központok, házak tevékenysége  92181-5 

 

Az intézmény ellátási körzete: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
közigazgatási területe. 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján, 
határozott időre. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv., az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza 
1215 Budapest, Csete B.u.15. 
 

• Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza, 
1215 Budapest, Csete B.u. 15. 

 
Budapest, 2007. július 1. 
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   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   ……..  / 2007.(III. 26.) Kt. sz. határozata a 
 
   BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  

        CSEPELI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
     (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á R Ó L 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a 
Királyerdei Művelődési Ház és a Rákóczi Kert összevonásával létrejövő közművelődési 
intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:  
 
Költségvetési szerv:     
 megnevezése:        Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Csepeli Művelődési Központ 
 
 székhelye:              1212 Budapest, XXI. kerület  Rákóczi tér 34. 
 
 telephelyei:          Királyerdei Művelődési Ház 
                                          1213 Budapest, Szent István u. 230. 
                                          Radnóti Miklós Művelődési Ház 
                                          1214 Budapest, Vénusz u. 2. 
                                           Helytörténeti Gyűjtemény 
                                           1213 Budapest, Szent István u. 230. 
                                           Gyermek, Ifjúsági és Sportcentrum 
                                           1213 Budapest, Hollandi út 8-10. 
                                                
Feladata: Helyi sajátosságokhoz, élet- és munkakörülményekhez, valamint az életmódhoz 
igazodóan a művelődés, a tanulás, a szórakozás, a sportolás és a pihenés feltételeinek 
biztosítása, az egyéni  és  közösségi  művelődés  ösztönzése, az  alkotó  tevékenység 
kibontakozásának segítése, a  művészeti, a  tudományos  és a  mindennapi élethez 
kapcsolódó ismeretek terjesztése.  
 
Típusa:          művelődési ház 
 
Működési területe:    Budapest XXI. kerület közigazgatási területe 
 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  923410 Közösségi művelődési tevékenység;  

 
Alapvető szakfeladata: 921815 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége 
 
Alapító szerv: 
 megnevezése:       Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
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 székhelye:           1211 Budapest,  XXI. kerület  Szent Imre tér 10. 
 
Az intézmény  jogállása:   önálló jogi személy 
 
 
 
Gazdálkodási jogkör alapján:  Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
részjogkörű költségvetési szerv. Feladata ellátásához az intézmény rendelkezik az általa 
használt 1212 Budapest, XXI. kerület  Rákóczi tér 34., a 1213 Budapest, Szent István u. 230., 
1214 Budapest, Vénusz u. 2. és a 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. címűm ingatlanokkal és 
a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel. 
 
Felügyeleti  és fenntartó szerve: 
megnevezése:       Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye:            1211 Budapest,  XXI. kerület Szent Imre tér 10. 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Szakfeladatszám 
Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége 92181-8 
Önkormányzatok elszámolásai 75192-2 
Egyéb szálláshely szolgáltatás 55142-5 

 
Feladatellátást szolgáló vagyon: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkája 
ellátásához szabadon használhatja, alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő 
tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb 
időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem akadályozza. A rendelkezésére 
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.  

Az intézmény vezetőjének megbízása:  Az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg. A 
megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladata. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
- hosszú:       Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Művelődési Központ 
                     1212 Budapest, Rákóczi tér 34. 
 - kör:         Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Művelődési  Központ 
         1212 Budapest, Rákóczi tér 34. 
 
Budapest, 2007. július 1. 
 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
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   polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …/2007.(III.26.) Kt. sz. határozata a 
 

   BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 

(1212 Budapest, Bajcsy Zs. u. 59/a.) 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á R Ó L 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. 
évben a XXI. ker. Tanács által létesített, jelenleg Oktatási Szolgáltató Intézmény számára az 
államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló, 1991. évi XCI. törvény 16. § (3) bekezdés 
előírásai szerint felülvizsgált, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a 
alapján kiállított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 19-4/2005 (I.25.) Kt. sz. határozatával 
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki: 
 
Költségvetési szerv: 
megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
       Oktatási Szolgáltató Intézmény (OSZI) 
 
székhelye:         Budapest, 1212 XXI. Bajcsy Zs. u. 59/a. 
telephelye: Szerviz:        Budapest, XXI. Táncsics M. u. 92. 
   
Típusa: Önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő, szolgáltató szervezet. 
Működési területe: Budapest, Főváros XXI. kerület Csepel közigazgatási területe 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: 751415 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai  
 
Alapvető szakfeladata: 75175-7 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai  
Alapfeladat: Ellátási körébe rendelt intézmények pénzügyi, számviteli, 
vagyongazdálkodási és műszaki feladatainak ellátása, kiszolgálása. (Részletezve mindezt az 
SZMSZ tartalmazza.) 
Kiegészítő tevékenysége:  Protokoll-étkeztetés; gyermekfelügyelet, gyermekétkeztetés, 
mosatás, egyéb kiegészítő tevékenység.  
 
751950  Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
751954  Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 
tev.    
Alapító szerv:  megnevezése:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
   székhelye:  1211 Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 10. 
 
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága alapján: teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv  
Felügyeleti és fenntartó szerve:  
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, 1211 Szent Imre tér 10. 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Tulajdonos az önkormányzat; a vagyon használatával és 
hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény látja el. (208395 hrsz.) 
Az intézmény vezetőjének megbízása:  Az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg. 
 
Az intézmény pénzforgalma:     11784009-15521000-31820000 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási  
Szolgáltató Intézmény Önkormányzati intézményi gazdálkodási alszámlán bonyolódik. 
Az intézmény adószáma:   15521017-2-43 
Az intézmény statisztikai számjele: 1318901000 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
- hosszú: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  Oktatási Szolgáltató Intézmény, 1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/a.,  
                             1751 Bp., Pf. 38. 
- kör: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Oktatási Szolgáltató Intézmény 
  Intézményi gazdálk. Alszámla: OTP 11784009-15521000-31820000  
 
 

Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke 
 

Szakfeladatok megnevezése 
55141-4 Üdültetés 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75175-7 Önk. valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos  nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
80131-3 Alapfokú művészeti oktatás 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége  
92321-5 Múzeumi tevékenység 
92401-4 Sport intézmények, sportlétesítmények működtetése   
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység 
75195-4 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti  intézményben végzett kiegészítő tevékenységek 
75195-8 Költségvetési szerv által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek 
 
Az Oktatási Szolgáltató Intézményhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Budapest, 2007. március 26. 
 
      Tóth Mihály    Dr. Szeles Gábor 
             polgármester                 jegyző 

 1.sz. mell. 
       BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA   

        OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 
ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények és tagintézményeik 

 
 Iskolák  Óvodák  Egyéb intézmények 

1. Eötvös József Ált. Isk. 
1213 Bp., Szent István 
u. 232. 

15. Jupiter Óvoda 
1214 Bp., Jupiter u. 24/a. 
Tagint.:1213 Bordás u. 11. 

29. Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézmény 
1215 Bp., Csete B. u 13. 

2. Gróf Széchenyi István 
Általános és 
Kéttannyelvű Iskola, 
1212 Széchenyi u. 93. 

16. Csodakút Óvoda 
1211 Bp., Rákóczi u. 110. 
Tagint.:1211 Karácsony S. 
u. 17. 

30. Nevelési Tanácsadó 
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 
10/12. 

3. Mészáros Jenő Ált. 
Isk.1215 Bp., Ív u. 8-12. 

17. Szivárvány Óvoda, 1212 
Bp., Rákóczi tér 31. 

31. Központi Műhely 
1215 Bp., Vágóhíd u. 68. 

4. Katona József Ált. Isk. 
1215 Bp., Katona J. u. 
60. 

18. Gyermekláncfű Óvoda 
1213 Csalitos u. 22-26. 
Tagint.:1213 Fenyves u. 30. 
             1213 Szarka u. 8-10. 

32. Csepeli Tanuszoda 
1211  Tanműhely köz 2. 

5. Kazinczy F. Értékközv. 
és Képességfejlesztő 
Ált. Isk. 1215 Bp., 
Vágóhíd u. 68/74. 

19. Hétszínvirág Óvoda 
1211 Kiss J. alt. u. 10-12. 
Tagint.:1211 Kiss J. alt. u. 
22-26. 

33. Csepel Galéria - 
Művészetek Háza 
1215 Bp.,Csete B. u. 15. 

6. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 
1214 Bp., Iskola tér 45. 

20. Kerek Világ Óvoda 
1211 Bp., Posztógyár u. 3. 
Tagint.:1211 Bp., 
Posztógyár u.3-4. 

34. Egyesített Bölcsődék 
1212 Bp., Rákóczi tér 32. 
Tagint.: 
XXI. Rákóczi tér 32. 
(Kertvárosi részleg) 
XXI. Mázoló u. 72/74. 
(Erdősori részleg) 
XXI. Karácsony S. u. 17.  
(Belvárosi részleg) 
XXI. Táncsics M. u. 27/29. 
(Belv. közp. Konyhai részl. 

7. Lajtha László Ált. Isk. 
1215 Bp., Csete B. u. 1-
11. 

21. Tátika Óvoda 
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 52. 
Tagóvoda: 
Napsugár Óvoda 
1215 Bp., Vágóhíd u. 55-57. 

35. Csepeli Művelődési Közp. 
1213 Bp. Rákóczi tér 34. 
Telephelyek: 
Radnóti M. Műv. Ház 
1214 Bp. Vénusz u. 2. 
Királyerdei Műv. Ház 
1213 Bp. Szt. István u. 230. 
Gyermek, Ifj.és Sportcentr. 
1213 Bp. Hollandi út 8-10. 

8 Mátyás Király Ált. Isk. 
1212 Bp., Kolozsvári u. 61. 

22. Gyermeksziget Óvoda 
1211 Bp., Kossuth L. u. 140. 

  

9. Móra Ferenc Ált. Isk. 
1214 Bp., Tejút u. 10. 

23. Szabadság Óvoda 
1214 Szabadság u. 14/a. 
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Tagint:  
Vénusz Óvoda 1214  
Vénusz u. 17/a. 
Füstifecskék Óvoda, 
1214 Bp., Iskola tér 46. 

10 II. Rákóczi F. Ált. Isk. 
1211 Rákóczi F. u. 
88/90. 

24. Kádár Katalin Óvoda  
1212  Széchenyi u. 92/a. 

  

11 Szárcsa Ált. Isk. 
1213 Bp., Szárcsa u. 
9/11. 

25. Népművészeti és Kézmű-
ves Óvoda Német Nem-
zetiségi Csop. eutsch 
Nationalitatengruppe 
1215 Bp., Árpád u. 2. 

  

12 Vermes Miklós Ált. Isk. 
1214 Bp., Tejút u. 2. 

26. Erdei Óvodák  
1213 Szúnyog u. 2/4. 
Tag.:1213 Repkény u. 
82/84. 

  

13 Fasang Árpád Zenei 
Alapfokú Zenei Művé- 
szetoktatási Intézmény 
1211Posztógyár u.2. 

27. Aprajafalva Óvoda 
1214 Völgy u. 8. 
Tagint.:1211Béke tér 13. 

  

14 Jedlik Ányos 
Gimnázium 
1212 Táncsics M. u. 92. 

28. Erdősor Óvoda 
1213 Erdősor u. 110/112. 
Tagint.: 1213 Festő u. 33. 

  

15 Csete Balázs Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Szakiskola 
1215 Csete B.u.6-8. 
Telephelye: 1215 Csete 
B.u.15. 
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