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ALAPÍTÓ OKIRAT  
5. módosítása 

 

A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft.(1116 Budapest, Kővirág sor 135.) köznevelési intézmény 

gyermeklétszám emelése miatt a Delfino Óvoda (1116 Budapest, Kővirág sor 135.) alapító okiratát 

2017. szeptember 01-ei hatállyal módosítja. 

 

1. Az óvoda neve:    Delfino Óvoda 

2. Az intézmény székhelye:        1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

3. Az intézmény OM azonosító: 201972 

4. Adószáma:    18508156-1-43 

5. Pénzforgalmi jelzőszám:  10701087-68145187-51100005 

6. Nyilvántartásba vétel:  605 számon,  

7. Működési engedély:   BPB/12/05037-4/2013.  

8. Alapítás éve:                               2012.  

9. Az intézmény típusa:   Óvoda 

     10. Az intézmény köznevelési alapfeladata: óvodai nevelés 

     11. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 22 fő 

     12. Óvodai csoportok száma: 1 vegyes csoport 

     13. Az intézmény oktatási munkarendje: hétfőtől - péntekig 8.00-tól – 18.00-ig 

     14. Alapító neve:       DELFINO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

     15. Fenntartó neve:   DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

 Székhelye:    1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

     16. Fenntartó adószáma:              11984742-1-43          

     17. Felügyeleti szerv:  

             a/ az óvoda szakmai, pénzügyi felügyelet: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

                                                                       1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

             b/ fenntartó törvényességi, hatósági, szakmai felügyelete: 

                          Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási Főosztály  

1051 Budapest, Váci utca 62-64. 

     18. Működési terület: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország, de elsősorban  

            Budapest és az azt körülvevő agglomerációból fogad gyermekeket. 

     19. Az intézmény feladata a következők szerint: 

Két és fél és 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.  

Államháztartási szakági besorolása szerint:  

 851011 Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás 

Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megnevezése: 

   091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

   091140  Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 

  kiegészítő feladata 

              104030 Gyermekek napközbeni ellátása             

               096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
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     20.Az intézményben ellátott gyermek étkeztetés módja: Gyermekétkezésre szakosodott  

beszállító biztosítja a napi négyszeri étkezést, szerződés által.  

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

     22. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon: 

   a/ Alapító kezdő vagyona : az óvoda épülete, tárgyi eszközei, amit az  

                                 intézmény leltára tartalmazza. 

   b/ Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatai  

                                 ellátásához szabadon használhatja.  

   c/ Intézmény bevételei: Költségvetési törvény által biztosított állami  

                              normatíva, szülői étkezési befizetés, fenntartói támogatás, önkormányzati 

                              támogatás. 

   d/ ingatlan vagyon: A Budapest XI. kerületben a Kővirág sor 135. sz. alatt lévő  

   ingatlanrész és udvar, amit az óvodai nevelés ellátására a jogszabályoknak  

   megfelelően alakított ki a  fenntartó.  

d/ Álló és forgóeszközök: Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges eszközökkel. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012 (VIII. 31.) 

EMMI rendelet XVII. fejezetében előírtak alapján. 

 23. Rendelkezés az óvoda feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

a/ Az óvoda a fenntartó által elfogadott költségvetésén belül önállóan 

gazdálkodó. 

   e/ Az óvodavezető a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban 

       beszámolót ad a fenntartónak. 

24. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

  a/ A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat az óvoda külső könyvelő cég  

segítségével látja el. 

      25. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a  2011. évi CXC.  

       tv a nemzeti köznevelésről 68.§ 2. pontjában meghatározottak alapján az oktatásért  

  felelős miniszter egyetértésével a Fenntartó bízza meg, s egyben gyakorolja felette a  

  munkáltatói  jogokat. 

      26. Az óvoda képviseletére jogosult: Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában  

          foglaltak szerint képviselője a mindenkori óvoda vezetője és a fenntartó. Akadályoztatásuk 

          esetén az általa megbízott személy. 

      27. Fenntartó képviseletére jogosult: A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

      28.  Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2017. szeptember  

      elsején lép hatályba, ezzel egyidejűleg, az egységes szerkezetű 4. módosított alapító okirat  

       hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2017.március 20.  

    

     P.H 

                  

                                       Szabóné Kormos Mónika 

                                                                                      DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

                                                                                                        Ügyvezetője 

        Delfino Óvoda fenntartója 
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Jegyzőkönyv, jelenlétiív 


