
 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 

 

 

 

Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda alapító okiratának módosítását az alapító, 

egyben fenntartó Aranyló Napraforgó Alapítvány Kuratóriuma (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 

61.)  

 

 

7/2011-es kuratóriumi határozat alapján 2011. május 17.-én kelt, majd 

7/2012-es kuratóriumi határozat alapján 2012. április 30.-án kelt, majd 

6/2013-as kuratóriumi határozat 2013. június 16.-án kelt módosítását, majd   

7/2014-es kuratóriumi határozat 2014. május 08.-én kelt módosítását majd   

5/2015-ös kuratóriumi határozat 2015. május 04.-én kelt módosítását, majd  

8/2017-es kuratóriumi határozat 2017. május 08.-én kelt módosítását, majd  

6/2018-as kuratóriumi határozat 2018. május 09.-én kelt módosítását, majd  

11/2020-as kuratóriumi határozat 2020. május 11.-én kelt módosítását, majd annak 

2020. május 15.-én kelt módosítását a kuratóriumi 1/2020-as számú határozatával elfogadta.  

 
 

1. Intézmény hivatalos neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA   

2. Intézmény székhelye:  

3. Maximális gyermeklétszám / csoport: 

1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 

 

50 fő / 2 csoport / 25-25 fős 

4. Az intézmény telephelyeire vonatkozó névhasználat: Az Aranyló Napraforgó Alapítványi 
Óvoda megnevezés valamennyi telephely nevének előtagja 

            

5. Intézmény telephelyei, valamint feladatellátási helyenként és munkarendként felvehető 

gyermeklétszám:  

 
 

4./1.  Telephely címe: 

          HRSZ: 

3530 Miskolc, Meggyesalja u.31. 

2156 

Telephelyi megnevezés utótagja: Meggyeskert Óvoda 

         A telephelyen felvehető maximális 

gyermeklétszám /csoport: 

 

25 fő / 1 csoport  

 

4./2.  Telephely címe: 

         HRSZ: 

         Telephelyi megnevezés utótagja: 

         A telephelyen felvehető maximális 

         gyermeklétszám / csoport: 

8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79. 

144/1 

Funnykids Magánóvoda 

 

16 fő / 1 csoport 



 

 

6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 91 fő 

 

7. Óvodai csoportok száma: 4 

 

8. OM azonosító: 201627   

 

9. Létesítés napja (első, azaz az intézményt létrehozó alapító okirat kelte): 2011. május 17.  

 

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2011. június 15.   

 

10. Alapító neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

 

11. Alapító székhelye: 5700 Gyula, Blanár L. 3-5/9. 

            

12. Fenntartó neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

 

13. Fenntartó székhelye: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 

 

14. Felügyeleti szerv: 

   a/ szakmai, törvényességi felügyelet: az Intézmény fenntartója 
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

   b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 
  (az intézmény székhelye szerinti illetékes kormányhivatal és annak címe)  

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA  
1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 62-64. 

 

15. Az intézmény típusa (Nkt. 7.§ (1) bek.): óvoda  

 

16. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali  

 

17. Az intézmény működési területe: országos  

18. Az intézmény feladata a következők szerint: 

  
       a) Szakfeladatrend szerinti  

       megnevezése: 
 

  

0911 Óvodai nevelés  

       091140 Óvodai nevelés, ellátás    

                       szakmai feladatai 

       091140 Óvodai nevelés, ellátás  

                       működtetési feladatai 

       096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

       855900 Máshová nem sorolható    

                       egyéb oktatás 

       104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  



       b) az alaptevékenységhez kapcsolódó        
       kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
 
 

 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
 

 
19. Az intézményben ellátott gyermek/tanulóétkeztetés módja: Beszállító által, az 

intézményben és telephelyein a tálalókonyha biztosított. 

20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 
21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

   a/ alapító kezdő vagyona 

   b/ alapítványi és egyéb támogatások 

   c/ intézmény bevételei 

   d/ szponzori támogatás 

   f/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás 

   g/ a fenntartó Alapítvány tulajdonát képező vagyon, amelyet 

       ingyen bocsát az intézmény használatára 

   h/ bérlemény (határozatlan idejű szerződés), használati szerződés 

   i/ álló és forgóeszközök: (minden, ami a kötelező 

      eszközjegyzéken felül van) 

 

22. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

   a/ az intézmény igazgatója önállóan jogosult rendelkezni 

   b/ az intézmény igazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant 

    nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Ehhez az         

    Alapítvány írásos hozzájárulása szükséges. 

   c/ az intézmény igazgatója a vagyonnal és a kuratórium által 

       évente jóváhagyott költségvetéssel önállóan rendelkezik. 

   d/ az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme 

       nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy 

       egyéb módon hasznosítani 

   e/ a telephelyek vállalkozási tevékenységet folytathatnak 

f/ a telephelyek az alaptevékenység ellátást közvetlenül támogató, vagy azt   

    kiegészítő tevékenységet folytathatnak, ha az nem akadályozza a     

    telephelyeken folyó szakmai tevékenységet 

g/ az intézmény vagyontárgyait tevékenységének ellátáshoz szabadon   

    használhatja 

 

23. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok, például: 

   a/ az intézmény önálló gazdálkodó 

b/ a gazdálkodás feletti felügyeleti jogot az alapítvány kuratóriumi elnöke  

    gyakorolja  



   c/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó 

       székhelyén látják el, mely egyben az intézmény székhelye is 

 

24. Az intézmény képviseletére jogosult személy: óvodavezető (intézményvezető), vagy az 

SZMSZ-ben meghatározottak alapján az óvodavezető (intézményvezető) helyettes  

 

25. A munkáltatói jogkör gyakorlása: A munkavállalók feletti munkáltatói jogkört, az intézmény 

egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja, vagy az SZMSZ-ben meghatározottak alapján az 

óvodavezető (intézményvezető) helyettes  

 
26. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok: 2011.évi CXC. törvény alapján, valamint 

munkaviszonyban és polgári jogviszonyban történik. 

 

27. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.§ (2) bekezdése értelmében az 
intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a 
munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.  
 
A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. 

 
28. Az intézmény adószáma: 18272781-1-42 

 

29. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: Erste Bank Zrt.  

 
11600006-00000000-57826446 

 

30. Jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos 

alapítói, fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok: 

 -5/2011 kuratóriumi határozat (kelt: 2011. 04. 11.-én), az Aranyló Napraforgó  
Alapítványi Óvoda létrehozásáról, 

 
-6/2012 kuratóriumi határozat (kelt: 2012. 04. 15.-én), az Aranyló Napraforgó  
Alapítványi Óvodán belül Meggyeskert óvoda telephelyként történő létrehozásáról, 

 
-3/2013 kuratóriumi határozat (kelt: 2013. 02. 05.-én), az Aranyló Napraforgó Alapítványi 
Óvodán belül Csiperke és Kék Pingvin óvodák telephelyként történő létrehozásáról, 

 
-5/2013 kuratóriumi határozat (kelt: 2013. 05. 16.-án) az Aranyló Napraforgó Alapítványi 
Óvoda létszámbővítéséről, 

 
-11/2013 kuratóriumi határozat (2013. 12. 30.-án), az Aranyló Napraforgó Alapítvány 
fenntartásában működtetett Királydombi Mackókuckó Magánóvoda (OM azonosító: 20143) 
telephelyként történő átvétele az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodába, 

 
-6/2014 kuratóriumi határozat (2014. 04. 10.-én), a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda 1 
csoportszobával való bővítéséről, 

 
-4/2015 kuratóriumi határozat (2015. 04. 03.-án kelt) az Apró Talpak Magánóvoda telephely 
létrehozásáról, a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, valamint a Csiperke Óvoda 
telephelyek létszám bővítéséről,  
 



-5/2015 kuratóriumi határozat (2015. 05. 04.-én kelt) az Apró Talpak Magánóvoda telephely 
létrehozásával, és a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, valamint a Csiperke Óvoda 
telephelyek létszám bővítésével kapcsolatos Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 
módosított alapító okiratának elfogadásáról,  
 
-7/2017 kuratóriumi határozat (2017. 04. 27.-én kelt) A Funnykids Magánóvoda telephely 
létrehozásáról 
 
-6/2018 kuratóriumi határozat (2018. 05. 09.-én kelt) A Zöldfa Óvoda telephely létrehozásáról, 
valamint az Apró Talpak Magánóvoda megszüntetéséről 
 
-2/2020 kuratóriumi határozat (2020. január 07.) A Királydombi Mackókuckó Magánóvoda 
telephely, a Csiperke Óvoda telephely, Zöldfa Óvoda telephely és a Kék Pingvin Óvoda 
telephely megszüntetéséről, valamint az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda, mint székhely 
óvoda 25 fővel (1 csoport) való bővítéséről 

 
 

Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja, továbbá a fenntartói döntés dátuma és a 

határozat száma: 13/2020 kuratóriumi határozat 2020. május 25.  

 

31. A fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Madarász Károly  

Beosztása: kuratóriumi elnök 

 

Alapító okirat kelte: Budapest, 2020. május 25.       

 

            

 

Fenntartó képviselőjének aláírása, és a fenntartó bélyegzője: 


