
 

Okirat száma: 2-E/2016-677918 

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 az Ágoston Művészeti Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ágoston Művészeti Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 2/a 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 - 1035 Budapest, Váradi utca 15/a 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kastély Óvoda 1037 Budapest, Bécsi út 236. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben 
meghatározott 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: nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás. Ezen belül: sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható, enyhén értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, nagyot halló, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 
számára a székhelyen és telephelyen (1033 Budapest, Ágoston utca 2/a és 1033 Budapest, 
Váradi utca 15/a) 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai  

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

4 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer kijelölt körzete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevezi ki. A vezetői feladat ellátása határozott időre szóló megbízás, 
amely legfeljebb öt évre szól, és pályázat útján létesíthető. 
A vezető felett a munkáltatói jogkört az Önkormányzat mindenkori polgármestere látja el. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról,  

326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

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, ellátás 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Jogi személy Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete által költségvetési 
rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, 
részjogköre van intézményi vagyon működtetésének körébe tartozó feladatoknál. 
Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a 
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamőr utca 22.) 
látja el. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája 1037 Budapest, Bécsi út 236. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Ágoston Művészeti Óvoda  180 fő 

2 1035 Váradi utca 15/a  95 fő 

3 Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája  125 fő 

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 

1032 Budapest, Ágoston utca 2/a 16918/7 Az épület 
Budapest 
Főváros III. 
kerület Óbuda-
Békásmegyer 
tulajdona. Az 
intézmény 
vezetője a 

óvodai nevelés, ellátás 
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rendelkezésre 
álló vagyont 
nem jogosult 
elidegeníteni, 
illetőleg 
biztosítékként 
felhasználni. 

2 

1035 Budapest, Váradi utca 15/a 16918/8 Az épület 
Budapest 
Főváros III. 
kerület Óbuda-
Békásmegyer 
tulajdona. Az 
intézmény 
vezetője a 
rendelkezésre 
álló vagyont 
nem jogosult 
elidegeníteni, 
illetőleg 
biztosítékként 
felhasználni. 

óvodai nevelés, ellátás 

3 

1037 Budapest, Bécsi út 236. 16843/1 Az épület 
Budapest 
Főváros III. 
kerület Óbuda-
Békásmegyer 
tulajdona. Az 
intézmény 
vezetője a 
rendelkezésre 
álló vagyont 
nem jogosult 
elidegeníteni, 
illetőleg 
biztosítékként 
felhasználni. 

óvodai nevelés, ellátás 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. október 1. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
Kelt: Budapest, 2016. november 11. 
 
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 az Ágoston 
Művészeti Óvoda 2016. november 11. napján kelt, 2016. ……………….. napjától alkalmazandó 2-
M/2016-677918 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 
 

 

Magyar Államkincstár 
 


