
 

Okirat száma: 1/E/678542/2015. 

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 Park Óvoda – Lakkozó 
Tagóvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. német nyelven: Park Kindergarten – Lakkozó Glieder-Kindergarten 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye:  1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46. 
1.3.2. telephelye:  

 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Lakkozó Tagóvoda  1048 Budapest, Lakkozó u. 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Lakkozó Óvoda 1048 Budapest, Lakkozó u. 3. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete 
3.1.2. székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. óvodai nevelés, amely a gyermek három éves korában kezdődik és addig az 

időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem 
kezdi; 

4.3.2. német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai nevelés a Lakkozó 
Tagóvodában;  

4.3.3. a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos 
nevelési igényű, a többi gyermekkel integráltan együtt nevelhető 
gyermekek óvodai ellátása a következő fogyatékossággal rendelkező 
óvodásokra kiterjedően: nagyothalló, gyengénlátó, enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő;  

4.3.4. óvodai intézményi gyermek-étkeztetés. 

A szakmai feladatokat a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és a vonatkozó 
jogszabályokban előírtak szerint látja el, az intézményvezető által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091 130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096 015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:                                                    
Budapest IV. kerületének a fenntartó által kijelölt felvételi körzete. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet előírásainak betartása mellett nyilvános pályázat útján történik. 
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 2011. évi CXC. törvény; 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet; 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

2 határozott idejű megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény alapján 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

A nevelési intézmény szervezeti felépítését, működésének rendjét a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről, a vonatkozó jogszabályok, valamint az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
6.1.2. székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 

tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési 
rendeletében meghatározottak szerint. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye: 
 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Lakkozó Tagóvoda  1048 Budapest, Lakkozó u. 3. 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
6.4.1. székhelyén: 150 fő 
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6.4.2. tagintézményében:  
 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Lakkozó Tagóvoda  200 fő 
 

6.5. 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 
1048 Budapest, 
Külső Szilágyi út 46. 

76561. 1080 ingyenes óvodai 
nevelés, 
ellátás 

2 
1048 Budapest,  
Lakkozó u. 3. 

76561/184. 1235 ingyenes óvodai 
nevelés, 
ellátás 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 31. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a Park 
Óvoda – Lakkozó Tagóvoda 2013. június 27. napján kelt, 119/2013. (VI.27.) okiratszámú alapító 
okiratát visszavonom. 
 
 
Kelt: Budapest, 2015. május 28. 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

aláírás 


