Táltos Óvoda
Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
(A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által 66/1994 (II.17.) Bp.
Főv. XII. ker. Ök. határozattal kiadott Alapító Okiratot 465/1994. (XI.17.), a 405/1996.
(XII.12.), a 371/1997. (VII.31.), a 272/2000. (XI.16.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. Kt. határozat, a
161/2001. (VI.14.), 105/2003. (III.27.), a 92/2004. (IV.15.), a 179/2005. (VII. 28.), a 139/2007.
(VI. 12.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök Kt. határozat, a 115/2008. (VI. 12.), a 78/2009. (V. 14.), a
196/2009. (IX. 17.), a 293/2010. (XII. 9.), a 99/2011. (VII. 7.) és a 18/2013. (I.31.) Bp. XII. ker.
Hegyvidéki Önk. Kt. határozat módosította)
1.

A költségvetési szerv neve:

Táltos Óvoda
a) Székhelye:
1124 Budapest XII. kerület Hegyvidék, Lejtő u. 41.
b)Tagintézménye: Táltos Csikó
1124 Meredek u. 1. (kis épület)
c) OM azonosító száma:

034 480

d) Maximális gyermeklétszám:
Táltos Óvoda összesen:

250 fő

Székhely:
150 fő
(1124 Budapest XII. kerület Hegyvidék, Lejtő u. 41.)
Tagintézmény:
100 fő
(1124 Budapest XII. kerület Hegyvidék, Meredek u. 1.)
e) A költségvetési szerv típusa: óvoda
2. A költségvetési szerv:
a) alapító szerve:
Budapest Főváros XII. ker. Tanács VB., jogutódja:
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.), a
továbbiakban: Önkormányzat.
Alapítás éve: 1980
3.A költségvetési szerv
a)fenntartó szerve:
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest Böszörményi út 23-25.
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b) irányító szerve:
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete
1126 Budapest Böszörményi út 23-25.
4. A költségvetési szerv jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.
5. A költségvetési szerv működési köre:
Budapest XII. kerület közigazgatási területe
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A)
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés
a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
b) Az óvodai nevelés keretében logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozások szerepelnek, a
gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete biztosított.
c) Az óvoda 2009. július 1-től ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
- koncentrációs nehézséggel, életvezetési nehézséggel küzdő gyermekek, valamint
- biztosítja a tehetséggondozást, a kreativitást, teljesítőképesség fokozását.
B) Szakágazati besorolás:

851020 Óvodai nevelés

Alaptevékenységének szakfeladatszáma és megnevezése:
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, akik
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
légzési nehézséggel küzdő gyermekek, valamint tehetséggondozás
890215
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
C) A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség
hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
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7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő, előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv.
Az Alapító a költségvetési szerv pénzügyi, számviteli, munkaügyi feladatainak ellátására a
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálatát jelöli ki (röviden:
GESZ), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. (Az önállóan működő,
valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztást külön
megállapodás határozza meg.)
Az épület-karbantartási feladatok ellátására a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a
Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje,
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
a) Az óvodavezetőt az Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok
ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói
jogokat (2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pont) a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető
megbízása pályázat útján történik. Az óvodavezető magasabb vezetői beosztású közalkalmazott.
b) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti
jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
9. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az Alapító az intézmény kizárólagos használatába adja az ingatlan-nyilvántartásban
1140 sz. tulajdoni lapon, a 8136/2. hrsz-on, természetben a
1124 Budapest, Lejtő u. 41. sz. alatt található az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant, a
rajta lévő felépítménnyel együtt, továbbá a
2668/7. hrsz-on, természetben a
1124 Budapest, Meredek u. 1. sz. alatti ingatlanon lévő elkerített 1742 m 2 –es területet és a rajta
lévő 446 m 2 –es melléképületet.
A költségvetési szerv a használatában lévő önkormányzati ingatlant alapfeladatai sérelme nélkül az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994.(III.2.) Budapest
Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete előírásai szerint - bérbeadhatja.
A használati jog gyakorlása nem sértheti az alapító tulajdonosi jogait.
10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
11. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ára – a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a
fenntartó hagy jóvá.
12. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.
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Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 31-ei ülésén, a 18/2013. (I. 31.)
határozattal fogadta el.
Budapest Hegyvidék, 2013. február „……”.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint alapító nevében:

Pokorni Zoltán
polgármester

