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Alapító Okirat  
2. módosítása 

 
A Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány (székhelye: 1171. Budapest, 
Dalnok u. 48.) 2015. április 01. napján alapított Rákoskerti Óvodáját telephellyel bővíti 
2016. május 01-én  aminek  a tényét alapító okiratban írásba foglalta.  
 

1. Intézmény hivatalos neve:  Rákoskerti Óvoda 

 
2. Adószám:    26918691-1-42  

3. Bankszámlaszám:   11717009-20044703  
 

4. Intézmény székhelye:  1171. Budapest, Rákoskert sugárút 167. 
 

5. Intézmény telephelye:  1171 Budapest, Kispajtás u. 8. 

  
6. Alapítás éve:    2015. 

 
7. Alapító és egyben fenntartó neve: 

 
    Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány 

 
8. Alapító és egyben fenntartó székhelye:  1171. Budapest, Dalnok u. 48. 

  
9. Az intézmény típusa:   óvoda 

 
10. OM azonosító:   203020  

 
11. Az intézmény köznevelési alapfeladata: óvodai nevelés 

 
12. Az intézmény oktatási munkarendje: hétfőtől - péntekig 7. 00-tól – 17. 30-ig 
 

13. Felügyeleti szerv: 
   a/ szakmai, törvényességi felügyelet: 

      Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány 
      1171. Budapest, Dalnok u. 48. 

   b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 
                Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási Osztály 
                                                     1051 Budapest, Váci utca 62-64 

 
14. Működési terület: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről, 

elsősorban Budapest XVII. kerületből és az azt körülvevő agglomerációból fogad 
gyermekeket (Pécel, Maglód, Ecser, Kistarcsa, Nagytarcsa).  
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15. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  

 
      Székhelyen:  18 fő 
 
      Telephelyen: 13 fő 

 
16. Óvodai csoportok száma székhelyen: 1 vegyes csoport 

 
     telephelyen: 1 vegyes csoport 

 
17. Az intézmény feladata a következők szerint: Három éves kortól a tankötelezettség 

kezdetéig, az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tartó óvodai 
nevelés. Az óvodai nevelés – az általános nevelési elveken túl – nagyobb hangsúlyt 
fektet a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, a rendszeres testedzésre és a 
környezettudatos magatartás kialakítására.  
  a/ alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése 
    Óvodai nevelés 
  b/  

     Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
                Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 
   c/ kiegészítő feladata 

                           Gyermekek napközbeni ellátása             
                           Óvodai intézményi étkeztetés,  
                           Munkahelyi étkezés 
 

18. Az intézményben ellátott gyermekétkeztetés módja: Gyermekétkezésre szakosodott 
minősített beszállító szerződés által biztosítja a napi háromszori étkezést székhelyen és 
telephelyen.  A székhelyen és a telephelyen tálaló konyha működik. 

 
19. Az intézmény jogállása: Az óvoda önálló jogi személy. 
 

20. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon: 
   a/ Alapító kezdő vagyona : az óvoda épülete, tárgyi eszközei, amit az  
                                    intézmény leltára tartalmaz. 

Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató 
feladatai ellátásához szabadon használhatja.  

   b/ Intézmény bevételei: Költségvetési törvény által biztosított állami 
                              támogatás, szülői étkezési befizetés, fenntartói támogatás,  
                              önkormányzati  támogatás. 

c/ Ingatlan vagyon: Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért 
Alapítvány határozatlan időre bérbe adott ingatlanjai a Rákoskerti 
Óvoda működéséhez.  

Székhelyen: alatt 100 m2 épületrész és 200 m2 udvar).  
 
Telephelyen: alatt 100 m2 épületrész és 200..m2 udvar).  
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 d/ Álló és forgóeszközök: Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges a „nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012 
(VIII. 31.) EMMI rendelet XVII. fejezetében előírt eszközökkel, leltárív 
alapján.  

 
21. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 
   a/ Az óvoda vezetője a fenntartó hozzájárulásával jogosult rendelkezni. 
   b/ Az óvoda vezetője a rendelkezésre bocsátott ingatlant 
       nem jogosult elidegeníteni! 
   c/ Az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme 
       nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy 
       egyéb módon hasznosítani. 
   d/ Az óvodavezető a rábízott óvodai vagyon felhasználásáról évente  
                                 írásban beszámol a fenntartónak. 

e/ A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó 
székhelyén látják    el.  

 
22. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
   a/ Az intézmény részben önálló gazdálkodású. 

 b/Az intézmény az adott költségvetési keretén belül önálló 
bérgazdálkodást folytat. 

 
23. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 68.§-ban meghatározottak alapján az oktatásért 
felelős miniszter egyetértésével a Fenntartó bízza meg, s egyben gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. 
 

24. Az óvoda képviseletére jogosult: Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában  
        foglaltak szerint képviseletre a mindenkori intézmény vezetője  jogosult,  
         
 

25. Fenntartó képviseletére jogosult: Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért 
Alapítvány kuratórium elnöke. 
 

26. Rákoskerti Óvoda Alapító Okirata 2016.09.01. napján lép hatályba. Az alapító okirat 
elfogadásáról szóló döntés 01./2016. 04.01.)  határozat számon. a Fenntartó meghozta. 

 
Budapest, 2016. 04. 01.                     Hatvani Anikó        P.H. 

Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért  
                                                                                Alapítvány kuratórium elnöke     
                                                                                 Rákoskerti Óvoda fenntartója 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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Felvéve: A Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány hivatalos  
helyiségében  

Időpint:  2016. április 01. napján 17.00 
Jelen vannak:  Hatvani Anikó       

 Kuratóriumi tagok:         
   ......Vas Zsuzsanna...................................... 

    ......Hajdú Miklós..................................... 
    ........................................... 
Hatvani Anikó levezető elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a kuratórium 
teljes egészében képviselve van, így a közgyűlés megtartásának és határozathozatalnak 
akadálya nincs. 
Ismerteti az írásbeli meghívóval egyezően a napirendi pontokat, hitelesítőnek Szakadáti 
Tibornét jegyzőkönyv vezetőnek Szappanos Istvánnét javasolja, akik a tisztséget elfogadták. 
 
Hatvani Anikó levezető elnök ismerteti az első napirendi pontot, amely szerint 2015. április 
01. kezdőnappal a Rákoskerti Óvoda új csoporttal bővül telephelyen (1171 Budapest, 
Kispajtás u. 8.) 13 gyerek nevelése. A csoportbővítés alapján az  alapító okirat 2. módosítása 
kerül sor. A Rákoskerti Óvoda székhelyén 1171. Budapest, Rákoskert sgt. 167. működő 
óvodai csoport színvonalas működése a szülők körében elterjedt ezért a fenntartóhoz fordultak 
azzal a kéréssel, hogy újabb csoportot indítson. 
Hatvani Anikó levezető elnök ismerteti a törvényi kötelezettséget: „A közoktatási 
intézmény alapító okiratának módosítását, annak érdekében, hogy megfeleljen az e 
törvényben foglaltaknak, meg kell küldenie a köznevelési intézmény székhelye szerinti 
kormányhivatalnak működési engedély módosítása ügyében.  
A résztvevők elé tárja az előzetes egyeztetéseknek megfelelően elkészített Alapító okirat 2 
módosításának tervezetet, és kéri, hogy határozzanak a módosításról, majd az Alapító okirat 
elfogadása ügyében. 
 
01/2016.05.01. Határozat 
Az Alapítvány Kuratóriuma egyhangú szavazattal módosította az óvoda alapító okiratát.  
 
Hatvani Anikó tájékoztatja a résztvevőket, hogy a módosított alapító okiratot a törvényben 
foglaltaknak megfelelően megküldi Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályának a működési engedély módosítása végett.  
Több napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti. 

 
   ………………..         P.H. 
 Hatvani Anikó  
Kuratórium elnöke                          ……………..   …………………………..                                                                    
                Levezető Elnök  Jegyzőkönyv Hitelesítő
               

                      
Budapest, 2016. 04. 01.. 
 
Jelenléti ív:…………………………….    …………………………. 
      ……………………………..    ………………………… 
      …………………………….    ………………………… 
 


