
 

Okirat száma: VIII/258/5/2022. 

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) és (3) bekezdése alapján a Süni Óvodák alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Süni Óvodák 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Süni Óvodák tagóvodája 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.05.15. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-
testülete  

3.1.2. székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. 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. 

4.3.2. Az óvodai nevelés keretében logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozások 
szerepelnek, a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, táplálékallergiás 
ellátása biztosított. 

4.3.3. Az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: 
- érzékszervi(látási) fogyatékos gyermek 
- érzékszervi (hallási) fogyatékos gyermek, 
- mozgásszervi fogyatékos gyermek, 
- beszédfogyatékos gyermek, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek, 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek. 

 
4.3.4. Az intézmény ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásán belül a 

tehetséggondozást. 
 

4.3.5. 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 működtető egyetértése 
szükséges. 

 
4.3.6. Munkahelyi étkeztetést biztosít. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 090625 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat által meghatározott Budapest XII. kerületi utcanévjegyzék 
szerint. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 
éves időtartamra, pályázat alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv 
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat (2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pont) a 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A 
költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint kerül kinevezésre.   

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A köznevelési intézmény az 
előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezik. A köznevelési intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az 
Alapító a köznevelési intézmény pénzügyi, számviteli, munkaügyi feladatainak 
ellátására a gazdasági szervezettel rendelkező Budapest Főváros XII. kerületi 
Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálatát (GESZ) jelöli ki. A GESZ 
székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó utca 18. A GESZ és a Süni Óvodák a 
munkamegosztásnak és a felelősségnek a rendjét megállapodásban rögzítik. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
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 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Süni Óvodák tagóvodája 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely megnevezése 
alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Süni Óvodák óvodai nevelés  81 

2 Süni Óvodák tagóvodája óvodai nevelés  60 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 
1126 Budapest, 
Németvölgyi út 29. 

8301/2 

Az ingatlan a 
Budapest Főváros 
XII. kerület 
Hegyvidéki 
Önkormányzat 
tulajdona. 

Az ingatlan 
használatát a 
Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat 
biztosítja óvodai 
szolgáltatás nyújtása 
céljából. 

2 
1126 Budapest, 
Orbánhegyi út 18. 

8312/5 

Az ingatlan a 
Budapest Főváros 
XII. kerület 
Hegyvidéki 
Önkormányzat 
tulajdona. 

Az ingatlan 
használatát a 
Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat 
biztosítja óvodai 
szolgáltatás nyújtása 
céljából 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a SÜNI ÓVODÁK 2022. június 15. napján kelt, 2022.
szeptember 01. napjától alkalmazandó VIII/258/6/2022. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. június 17.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.06.17 11:54:39


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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