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HATÁROZAT
A Gyermekkuckó Alapítvány (1147 Budapest, Czobor u. 98/a. – a továbbiakban: Fenntartó) által
fenntartott Kuckó Magánóvoda (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b. – a továbbiakban:Intézmény)
Budapest Főváros Kormányhivatala által 467. számon nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény
működési engedélyét – az Intézmény telephelyei, az általános törvényességi felügyeleti szerv, az óvodai
csoportok száma és felvehető maximális gyermeklétszám tekintetében – 2019. szeptember 01-jei
hatállyal az alábbiak szerint
módosítom.
Az intézmény alapítója:
székhelye:

Burián Andrea egyéni vállalkozó
1147 Budapest, Czobor u. 98/a.

Az intézmény fenntartója:
székhelye:

Gyermekkuckó Alapítvány
1147 Budapest, Czobor u. 98/a.

Az intézmény neve:
székhelye:

Kuckó Magánóvoda
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b.

telephelyei:

1147 Budapest, Kerékgyártó utca 93.
1147 Budapest,Kerékgyártó u. 106.

OM azonosító száma:

200012

Alapítás éve:

2001.

Típusa:

óvoda

Munkarendje:

nappali

Felügyeleti szerv:
Szakmai törvényességi felügyelet:

Gyermekkuckó Alapítvány

Általános törvényességi felügyelet: Budapest
Hivatala

Főváros

Az intézmény adószáma:

18193642-1-42

Az intézmény pénzforgalmi
számlaszáma:

11706023-20004037

Kormányhivatala

V.

Kerületi

Az intézménye gazdálkodása:

A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, részben
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

Az intézmény alapfeladata:

Óvodai nevelés
Hatósági Főosztály
Köznevelési Osztály

Az intézményben elvehető maximális óvodai gyermeklétszám:
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b. sz. alatti székhelyen:
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 93. sz. alatti telephelyen:
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 106. sz. alatti telephelyen:
Az óvodai csoportok száma:

138 fő
54 fő
59 fő
25 fő
7 csoport

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b. sz. alatti székhelyen:
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 93. sz. alatti telephelyen:
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 106. sz. alatti telephelyen:

3 csoport
3 csoport
1 csoport

A gyermekétkeztetés ellátásának módja:

külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján

Az intézmény nyilvántartási száma:

467.

Az intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek jelen határozat indokolási részében
foglaltak szerint felel meg.
A Fenntartó 2019. augusztus 27. 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 lemondott, ezért jelen döntés a közléssel válik véglegessé.
A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján teljes
személyes illetékmentességben részesült.
INDOKOLÁS
2019. június 03. napján érkezett be Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági
Főosztály Köznevelési Osztályához a Gyermekkuckó Alapítvány (1147 Budapest, Czobor u. 98/a. – a
továbbiakban: Fenntartó), mint a Kuckó Magánóvoda (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b., OM
azonosító: 200012 – a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2019. május 31.
napján benyújtott kérelme, melyben az Intézmény új telephelyének engedélyezését kérte.
A Fenntartó kérelméhez mellékletként csatolta az alapító okiratát, a bejegyzéséről szóló bírósági végzést
és változásbejegyzést, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, az új telephely
létrehozásáról szóló döntését, az Intézmény módosított alapító okiratát, utolsó hatályos nyilvántartásba
vételi határozatát, az intézményvezető személyi anyagát, az Intézmény pedagógiai programját, az új
telephely tulajdoni lap másolatát és használatba vételi engedélyét.
A Fenntartó az új telephely vonatkozásában benyújtotta továbbá az ingatlan megkötött bérleti
szerződést, a tárgyi feltételek meglétét igazoló eszközjegyzéket, a logopédiai szoba biztosításáról szóló
nyilatkozatát,
az
alkalmazni
kívánt
6
fő
óvodapedagógus
és
3
fő
dajka
szándéknyilatkozatát/munkaszerződését, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáról szóló
nyilatkozatát, valamint az Intézmény 2019/2020-asnevelési évre vonatkozó költségvetését, a
gyermekétkeztetés biztosításról és a fenntartói illetékmentességről szóló nyilatkozatát.
A Fenntartó 2019. június 17. napján kérelmet nyújtott be a BP-05/109/00589/2019. ügyiratszámon
folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetése iránt. A Köznevelési Osztály 2019. június 18.
napján kelt BP-05/109/00589-7/2019. ügyiratszámú végzésében a Fenntartó kérelmének helyt adott, és
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a működési engedélyezési eljárás 2019. augusztus 01.
napjáig történő szünetelését engedélyezte.
A Fenntartó 2019. július 23. napján az eljárás folytatását kérelmezte, mellyel egyidejűleg benyújtotta az
új telephelyre vonatkozóan elkészített alkalmazotti listát, az alkalmazottak erkölcsi bizonyítványának
másolatát és végzettséget igazoló okleveleit/bizonyítványait, az Intézmény csoportszámokkal
kiegészített alapító okiratát, valamint a gyermekétkeztetés ellátására külső szolgáltatóval kötött
szerződést.

A Köznevelési Osztály a beérkezett kérelmet és annak mellékleteit az Ákr. 36. §- ában foglaltak alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a Fenntartó működési engedély módosítására irányuló eljárás
lefolytatatásához szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátotta.
A Köznevelési Osztály a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az új telephely épülete
nevelési-oktatási tevékenység folytatására alkalmas, az épület feletti rendelkezési jogosultság, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 22. § (1) bekezdés a) pontja és 23. §
(10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legalább 5 nevelési évre biztosított (a 2023/2024-es
nevelési év végéig).
Az Nkt. 22. § (1) bekezdése értelmében „a köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges
feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához
szükséges feltételekkel, ha” (…) „telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges
helyiségekkel,” (…) „rendelkezik.”
Az Nkt. 23. § (10) bekezdésében foglaltak szerint „a magán köznevelési intézmény akkor rendelkezik
állandó” (…) „telephellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges
jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított.”
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rend.) 40. § (1) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal a
működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a köznevelési intézmény
működéséhez rendelkezésre állnak vagy felmenő rendszerben megteremthetőek a személyi, tárgyi,
munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató
munka, vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú
távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.
Fentiekre tekintettel a Köznevelési Osztály hivatalos levélben közegészségügyi szakkérdésben történő
állásfoglalást kért Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi
Osztályától (1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F. – a továbbiakban: XIV. Kerületi Népegészségügyi
Osztály), valamint megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (1135 Budapest, Zsinór u. 8-12. – a továbbiakban: Észak-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség) tűzvédelmi szakmai vélemény kérése céljából.
Az eljárás keretében az új telephely tekintetében a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek meglétének
vizsgálata érdekében független tanügyigazgatási szakértő kirendelésére került sor.
2019. augusztus 08. napján érkezett be a XIV. Kerületi Népegészségügyi Osztály BP-14/NEO/047973/2019. ügyiratszámú közegészségügyi szakkérdésben adott állásfoglalása, melyben az új telephely
működéséhez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:
a. „Tisztítószereket úgy kell tárolni, hogy a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne
veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
b. Öltözők és mellékhelyiségek tisztasági festését rendszeresen végezzék el.
c. Az Intézmény területén nem jelölhető ki dohányzóhely.
d. A rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről gondoskodni
kell, ennek érdekében az intézményben legalább két alkalommal, illetve szükség szerint rovarrágcsálóirtást kell végeztetni, az irtásról szóló dokumentációt a helyszínen kell tartani.
e. A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett
tevékenység a biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető
meg.”
2019. augusztus 15. napján érkezett be az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35130/89119/2019.ált. számú szakmai véleménye, melyben a „1147 Budapest, Kerékgyártó u. 93. szám alatti
épületben a telephely” (…) „ügyében az engedély megadását tűzvédelmi szempontból nem” kifogásolja.

A fentiek, valamint a csatolt iratok alapján megállapítást nyert, hogy az 1147 Budapest,
Kerékgyártó u. 93. szám alatti telephely működési feltételei közegészségügyi és tűzvédelmi
szempontból megfelelőek lesznek 59 fő, 3 csoportban történő neveléséhez-ellátásához.
Az 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 106 szám alatti telephely tekintetében a BPB/012/3585-12/2013.
ügyiratszámú határozatban feltüntetettek szerint, közegészségügyi szempontból a XIV. kerületi Hivatal
Népegészségügyi Osztálya által V-R-027/0413-ó5-3/2012. ügyiratszámon közegészségügyi
szakkérdésben kiadott állásfoglalás, tűzvédelmi szempontból az Észak-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2083-3/2013/ÉPH ügyiratszámú szakmai véleménye érvényes.
2019. augusztus 15. napján nyújtotta be szakértői véleményét a kirendelt tanügyigazgatási szakértő, aki
megállapította, hogy „Az eddigi óvodavezető júliusi felmondása miatt a feladatot az SZMSZ alapján látják
el. A megbízott vezető Szabóné Barlag Réka lesz, a meghirdetett állás betöltéséig. A 3 csoportnak
megfelelően az intézménnyel alkalmazásban áll illetve szándéknyilatkozat alapján alkalmaznak 6 óvónőt,
3 dajkát, 1 pedagógiai asszisztenst. Így a törvényben kötelezően előírt létszámot rendelkezésre áll.” (…)
„A megfelelő helységek rendelkezésre állnak.” (…) „Az épület berendezése még folyamatban van, de az
eszközjegyzék alapján szükséges felszerelések már az épületben találhatók.” (…) „Tágas épületben a
földszinten tornaterem és kiszolgáló helységek találhatók, valamint a kisebb méretű csoportszoba itt
található. A két nagyobb csoportszoba az emeleten lett kialakítva.” (…) „Az udvar korszerű eszközökkel
van felszerelve.” (…) „Megfelelő mosdó helységekkel rendelkeznek, ahol az előírtnak megfelelő
mosdókagyló és WC áll a gyermekek rendelkezésére.” (…) „A három csoport zavartalan működéséhez
szükséges, gyermekek létszámnak megfelelően rendelkeznek kellő számú fektetővel, asztallal, székkel
és öltöző rekesszel.” (…) „Az óvoda hatalmas tornateremmel rendelkezik. Korszerű mozgásfejlesztő
eszközök segítik a mozgásfejlesztést.” (…) „A pénzügyi feltételek biztosítják a nevelő munkafolyamatos,
szakszerű megszervezését.” (…) „A kiadások soron feltüntetett összeg nem haladja meg a bevételek
összegét, sőt jelentős tartalék képződik.” (…) „A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszíni
szemle alapján a Kuckó Magánóvoda működéséhez rendelkezésre állnak a megfelelő személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételek, melyek biztosítják a nevelő, oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos,
egészséges, szakszerű megszervezését.”
A Fenntartó 2019. augusztus 22. napján igazoló dokumentumokat nyújt be arra vonatkozóan, hogy az
Intézményvezető júliusi felmondása miatt, a vezetői feladatokat jelenleg, a Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározottak szerint, Szabóné Barla Gréta, mint Intézményvezető-helyettes látja el.
A Fenntartó az Intézményvezető-helyettes ideiglenes bejegyzése érdekében rendelkezésre bocsátotta,
intézményvezető-helyettesi megbízását, PTF 013607 sorszámú óvodapedagógus végzettséget igazoló
oklevelét, valamint erkölcsi bizonyítványát. A Köznevelési Osztály a benyújtott dokumentumokat
megvizsgálta és Szabóné Barla Grétát, BP-05/109/00585-21/2019. ügyiratszámú határozatával a
nyilvántartásban, mint megbízott intézményvezetőt bevezette.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 188. § (2) bekezdése értelmében „ha a nevelési-oktatási
intézménynek, többcélú intézménynek - bármely oknál fogva - nincs vezetője vagy a vezető a feladatokat
akadályoztatása okán nem tudja ellátni, a vezetési feladatok ellátását az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint kell biztosítani.”
Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy a Fenntartó a működési engedély módosítására irányuló
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 köznevelési törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés b) pontja alapozza meg.
A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján teljes
személyes illetékmentességben részesült.
A határozat az Ákr. 82. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja értelmében a
közléssel válik véglegessé.

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 22-23. §-ai;
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
38/A. § (1) bekezdés b) pontja, 40. §-a ;
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §, 55. §-a, 80-83. §-ai;
116. § (2) bekezdés a) pontja;
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 161. §-a, 188. § (2) bekezdése;
 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. §-a;
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXB. törvény 15.§-a;
 A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 13. § (1)
bekezdése és 2. sz. melléklete;
 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdése;
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése.
Budapest, elektronikus időbélyeg szerint
dr. Nagy Júlia
V. kerületi hivatalvezető megbízásából:
dr. Stéhli Róbert
osztályvezető
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