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  Okirat száma:2/2015-2 

Alapító okirat 

 

                                             módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8/A. §- a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Játékkal-mesével Óvoda alapító okiratát  a következők 
szerint adom ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Játékkal-mesével Óvoda 

 

1.2. A költségvetési szerv 

      1.2.1. székhelye: 1055 Budapest Kossuth tér 9 

      1.2.2. tagóvoda: 1054 Budapest Alkotmány utca 19 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CXCV tv.8.§ (1) b 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

       2.3.1.  megnevezése: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 

       2.3.2.  székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4 
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3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének  

       3.1.1.  megnevezése: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- 

                   testülete 

       3.1.2.  székhelye: 1051 Budapest,Erzsébet tér 4 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

        alapján ellátott óvodai nevelés, ellátás 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: ellátja 3 éves kortól a tankötelezettségig a gyermekek 
nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését a szakértői bizottság szakvéleménye 
alapján. Az óvoda 7 csoporttal működhet (székhelyén 4, tagintézményben 3), a felvehető maximális 
gyereklétszám 172 fő. 

 Óvodai nevelési tevékenység sajátossága: 

- sajátos nevelési igényű beszéd fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása, 
- sajátos nevelési igényű autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrált óvodai 

nevelése, ellátása 
- sajátos nevelési igényű egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált óvodai 

nevelése, ellátása. 
 

A felvétel kizárólag szakvélemény alapján történhet. Ellátási kötelezettség az V. kerületi gyermekek 
esetében áll fenn. 
 
Az intézmény 3 BNO kóddal rendelkező gyermek integrációjában vehet részt. 
 
4.4.   A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 
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4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest és környéke a következő 
sorrend szerint:  1 körzeti gyermek, 2 a gyermek valamelyik szülője az V. kerületben dolgozik, 
3 V. kerületben lakó gyermek, 4 a főváros közigazgatási területén lakó gyermek, 5 bejáró gyermek 
 

 
5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
 
5.1.   A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Belváros- 
          Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján a 326/2013.(VIII.30.) Korm. 
          Rendelet 22.§ (1) bekezdés alapján öt évre bízza meg. 
 
5.2.   A vezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, az egyéb munkáltatói 
          jogokat a vezető felett a mindenkori polgármester gyakorolja. 
 
5.3.   A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: közalkalmazotti 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 1992. évi XXXIII. törvény 

 
5.4.   A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: az intézmény működésének 
         előírásait a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalmazza. 
 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1.   A köznevelési intézmény fenntartójának 
         6.1.1.  megnevezése:  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 
         6.1.2.  székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4 
 
6.2.  A köznevelési intézmény 
         6.2.1.  típusa: óvoda 
         6.2.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló  
                     2011. évi CXC törvény alapján ellátott óvodai nevelés, ellátás a gyermek 3 éves korától a 
 tankötelezettség kezdetéig. 
         6.2.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdasági szervezettel nem rendelkező 
                     költségvetési szerv. 
 
6.3.   A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
          intézmény 
          6.3.1.  székhelyén: 100 fő 
          6.3.2.  tagintézményében: 72 fő 
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6.4.  A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 1055 Budapest Kossuth 
Lajos tér 9 

24711 313 18/1995(VII.14) B-L.Ö. 
rendelet szerint 

óvodai 
nevelés, 
ellátás 

2 1055 Budapest Alkotmány 
u. 19 

24866 304 18/1995(VII.14) B-L.Ö. 
rendelet szerint 

óvodai 
nevelés, 
ellátás 

 

 

7.  Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2015 augusztus 31 napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014.III.13 napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

 

 

Kelt: Budapest, 2015. május 14. 

 

 

                                                                           P.H. 

 

 

 

                                                                                                      Szentgyörgyvölgyi Péter     

                                                                                                                polgármester        

 

 

 
 


