
 

Hatósági Főosztály 
Köznevelési Osztály 

 

Ügyiratszám: BP-05/109/00524-10/2019. Tárgy: Határozat köznevelési intézmény működési 

engedélyének módosításáról Ügyintéző: Orsó Dorina 

Telefon: 06-1-235-1786  

E-mail: orso.dorina@bfkh.gov.hu  Hiv. szám: -  

HATÁROZAT 

A „Napsugarak Háza” Szolgáltató Nonprofit Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 21.), mint a Napsugár 

Napköziotthonos Óvoda (1144 Budapest, Kőszeg u. 21. OM azonosító: 201835) Budapest Főváros 

Kormányhivatala által 610. számon nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét 

2019. szeptember 01. napi hatállyal – új telephely létesítése, az óvodai csoportok számának, valamint az 

általános törvényességi felügyeleti szerv tekintetében az alábbiak szerint 

m ó d o s í t o m .  

Az intézmény alapítója és fenntartója:„Napsugarak Háza” Szolgáltató Nonprofit Kft. 
székhelye:    1144 Budapest, Kőszeg u. 21. 

Az intézmény neve:   Napsugár Napköziotthonos Óvoda 

székhelye:    1144 Budapest, Kőszeg u. 21. 

telephelye:    1141 Budapest, Mályva utca 24. 

Törvényességi felügyeleti szerv: 

Általános törvényességi felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Szakmai törvényességi felügyelet: „Napsugarak Háza” Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Az intézmény típusa:   óvoda 

Az intézmény munkarendje:  nappali 

OM azonosító száma:    201835 

Alapítás éve:    2012.  

Az intézmény adószáma:  18334007-1-42 

Az intézmény gazdálkodása: Részben önálló gazdálkodású 

Az intézmény alapfeladata:  Óvodai nevelés 

A gyermekétkeztetés ellátásának  
módja az intézményben:  külső beszállítón keresztül  

  

mailto:orso.dorina@bfkh.gov.hu


 

 

Felvehető maximális óvodai gyermeklétszám: 49 fő 

  székhelyen:    25 fő 

  telephelyen:    24 fő 

Óvodai csoportok száma:     2 csoport 

  székhelyen:    1 csoport 

  telephelyen:    1  csoport       

  

Az intézmény nyilvántartási száma:   610. 

Az Intézmény a tűzvédelmi és a közegészségügyi feltételeknek jelen határozat indokolási részében 

foglaltak szerint felel meg. 

A Fenntartó 2019. június 28. napján kelt nyilatkozata értelmében – amennyiben a kérelemnek a hatóság 

teljes egészében helyt ad – az Intézmény működési engedélyének módosítása tárgyában hozott döntéssel 

szemben a fellebbezés jogáról lemond, ezért jelen döntés a közléssel válik véglegessé. 

A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti illetékfizetési 

kötelezettségének eleget tett. 

 
INDOKOLÁS 

A „Napsugarak Háza” Szolgáltató Nonprofit Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 21.), mint a Napsugár 

Napköziotthonos Óvoda (1144 Budapest, Kőszeg u. 21. OM azonosító: 201835) – a továbbiakban: 

Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2019. június 03. napján kérelmet nyújtott be Budapest 

Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához az Intézmény 

nyilvántartásba vételének és működési engedélyének módosítása iránt. A kérelemben foglaltak alapján a 

Fenntartó új telephely létesítését kérelmezte, így a maximális gyermeklétszámot 25 főről 49 főre, valamint a 

csoportszámot 1 csoportról 2 csoportra emelte. 

A Fenntartó kérelméhez mellékletként csatolta az Intézmény 2019. április 24. napján kelt módosított alapító 

okiratát, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozatát, az új telephelyre vonatkozó bérleti 

szerződést, a 2019/2020-as tanévre szóló költségvetést, Rigó Éva intézményvezetői megbízását, 

határozatlan időre szóló munkaszerződését, valamint nyilatkozatát az öt éves szakmai tapasztalatról.  

A Köznevelési Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 36. §-ában foglaltak alapján a beérkezett kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem 

becsatolt mellékletei hiányosak, ezért a Fenntartót BP-05/109/00524-4/2019. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra szólította fel.  

A Fenntartó a hiánypótlásban foglaltaknak, 2019. június 26. napján eleget tett, így megküldte a telephely 

létrehozásáról szóló fenntartói döntését, a szülői szervezet, valamint az alkalmazottak véleményét 

tartalmazó dokumentumot, az Intézményvezető végzettséget igazoló dokumentumait, valamint erkölcsi 

bizonyítványának másolatát, az Intézményben foglalkoztatott pedagógusok listáját, továbbá az eljárási illeték 

befizetéséről szóló igazolást. 

A Fenntartó által fenntartott intézmény telephelyeként kívánja működtetni a Napsugár Magánóvodát, az 

épületet és az eszközöket átveszi, az ott alkalmazott nevelőket tovább foglalkoztatja, illetve az ott ellátott 

gyermekeket átveszi, ezzel biztosítva a még harmonikusabb nevelési és oktatási elvek érvényesülését. A 

Köznevelési Osztály a Fenntartó kérelmére a Napsugár Magánóvodát BP-05/109/00526-7/2019. 

ügyiratszámú határozatával a nyilvántartásból törölte, működési engedélyét visszavonta. 



 

 

A fentiek, valamint a Fenntartó által benyújtott dokumentumok alapján megállapítást nyert továbbá, hogy az 

Intézmény telephelyén ellátott 24 fő gyermek neveléséhez rendelkezésre állnak a gyermekek ellátásához 

szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. 

A székhelyre vonatkozóan közegészségügyi szempontból a V-B-012/03877-20/2012. ügyiratszámú 

határozatban feltüntetett Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által kiadott V-R-

027/04408-3/2012., tűzvédelmi szempontból az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1670-

5/2012/ÉP. ügyiratszámú szakmai vélemény az érvényes. A telephelyre vonatkozóan a BP/1009/15452-

6/2016. ügyiratszámú határozatban feltüntetett Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala 

által kiadott BP-14/NEO/08847-3/2016. ügyiratszámú közegészségügyi szakmai vélemény, tűzvédelmi 

szempontból az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35130/7084-2/2016. szakmai véleménye 

érvényes. 

Tekintettel a hatáskör 2017. január 01. napján életbe lépő változására az Intézmény általános törvényességi 

felügyeleti szervének módosításáról hivatalból gondoskodtam. 

Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy a Fenntartó a működési engedélyezési eljárásban meghatározott 

feltételeknek eleget tett, az Nkt. 23. §-ában biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak 

szerint határoztam. 

Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 23. §-a, valamint a Korm. rend. 38/A. § (1) bekezdés b) pontja 

alapozza meg. 

A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti illetékfizetési 

kötelezettségének eleget tett. 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontjában és az Nkt. 23.§ (11) bekezdésében foglaltak 

alapján biztosítottam. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a, 2. számú melléklete; 

 A köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) 

bekezdés b) pontja, 40. § (1) bekezdése; 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §,116. § (2) bekezdés a) 

pontja; 

 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdése; 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése. 

Budapest, elektronikus időbélyeg szerint 

dr. Nagy Júlia 
V. kerületi hivatalvezető megbízásából: 

dr. Stéhli Róbert 
osztályvezető 

Melléklet: - 

Értesülnek: 

1. „Napsugarak Háza” Szolgáltató Nonprofit Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 21.) (3 példányban)- elektronikus úton 

2. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf. 646. – elektronikus úton) 

3. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat - Humánszolgáltatások (1138 

Budapest, Váci út 135-139. – elektronikus úton) 

4. Irattár 
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