Különös közzétételi lista
1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Kispesti Hársfa Óvoda
Székhelye: 1191 Budapest, Eötvös utca 9.
.
Telefonszáma: 06/1/357-4155
OM azonosítója: 034693
A közoktatási intézmény típusa: óvoda - óvodai nevelés
Fenntartó és irányító szerve:
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata; 1195 Budapest Városház tér 18-20.
Az óvoda vezetője: Béres Zoltánné
Az óvodavezető helyettese: Csukárdi Tiborné
Alapító okirat
Nyilvántartási
szám

682752

Az alapítás
időpontja

1981.02.01.

Az alapító okirat
kelte, azonosítója

2017.06. 14. 153/2017./1-M.

Szakfeladat-rend
szerint
(szakfeladat
számmal és
megnevezéssel)
besorolt
alaptevékenységei

Szakágazat száma:
851020 óvodai nevelés
Ellátandó alaptevékenység:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Szegregált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján:


A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási-, figyelemvagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek
nevelése - 10 fő – az óvoda egy csoportjában.
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján:
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Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan
nevelhető.
Beszédfogyatékos gyermekek ellátása
Beilleszkedési, tanulási, magatartási hiányosságokkal küzdő,
különleges bánásmódot igénylő gyermek,
aki életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal
küzd
közösségbe
való
beilleszkedése,
továbbá
személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat
mutat.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

Az intézmény illetékessége, működési köre:
Budapest XIX. kerület Kispest közigazgatási területe.
Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Kispest község Képviselő-testülete, jogutódja - Bp. Főváros
Önkormányzatának képviselő-testülete.

XIX.

ker.

Kispest

Fenntartó, működtető és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata (1195 Bp. Városház tér 18-20.)
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek létszáma: 145 fő
Csoportok száma: 6
Személyi ellátottság – engedélyezett létszám:
Nevelőtestület:
Óvodapedagógus 12 fő + 1 óvodavezető
Gyógypedagógus 1 fő
Óvodapszichológus 1 fő
Pedagógusaink közül 5 fő rendelkezik szakvizsgával
Technikai személyzet:
Pedagógiai asszisztens – 2 fő
Gyógypedagógiai asszisztens – 1 fő
Dajka – 6 fő
Óvodatitkár – 1 fő
Gondozónő konyhai feladatokkal – 1 fő
Kertész/karbantartó – 1 fő
Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenysége és mértéke:
A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem folytat.
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A foglalkoztatottak jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló megbízási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény az irányadó.

2. Az intézmény jogállása, gazdálkodási formája
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása köznevelési intézmény – óvoda.
Jogállása: jogi személyiségű közintézmény.
Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet a jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt
vesznek a pedagógusok, szülők ill. a képviselők – a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az intézmény meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat önálló gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezete látja el (904/2000.
(XI.21.) Ökt. határozat).

3. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga
1191 Budapest Eötvös utca 9. sz. alatti ingatlanon (hrsz.: 162242/15) lévő épület, a benne lévő
berendezés és szakmai felszerelés.
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján
történik.

4. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
Kinevezési-, és felmentési jogkör gyakorlója: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Képviselő-testülete, egyéb jogkör gyakorlója a polgármester
Kinevezés időtartama: határozott idejű, 5 évre szóló
Kinevezés módja: nyilvános pályázat útján a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
Az intézmény képviseletére jogosult személy:
A költségvetési szervvezető, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott
helyettesítési rend szerinti személy.

5. Az intézmény működési alapdokumentumai
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
 Az alapító okirat,
 Az óvoda pedagógiai programja
 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve
 Az intézmény minőségirányítási programja (2013.08.31-ig hatályos),
 Házirendje,
 SZMSZ és mellékletei.

Csoportbeosztások
Csoport
1. Süni

Óvodapedagógusok
Ködmönné Istók Mária

Dajka
Báródi Andrea

2. Cica

Csukárdi Tiborné

Ördög Enikő

3. Méhecske

Császár Ildikó

Hetey Szilvia
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4. Lepke

Válekné Németh Ildikó

Csernák Mónika

5. Maci

Farkas Gabriella
Molnár Tiborné
Balogh Imre Istvánné

Tasák Zoltánné

6. Katica

Gonda Sándorné

Az intézmény munkarendje
Nevelési év kezdete-vége

2020. 09. 01. - 2021. 08. 31.

Nyári zárás (tervezett)

2021. 06. 28. – 2021. 07. 26.

Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény nyitva tartását, működési rendjét az Szervezeti és Működési
Szabályzatban szabályoztunk.
Az óvoda 5 napos /hétfőtől – péntekig/ munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás: 6 – 18 óráig / ügyeletet biztosítunk reggel 6 – 7 óráig és délután 17–
től 18 óráig.
Az ügyeletes óvodapedagógus feladata: intézkedni a váratlan eseményekkel
kapcsolatban (vezető vagy helyettes azonnali értesítése, az adott helyzetnek
megfelelően az illetékes szervek értesítése)
 Az iskolai szünetek alatti időszakban csoportösszevonásokkal működünk, a
lecsökkent gyermeklétszám miatt.
 Nevelés nélküli munkanapok: évente öt munkanapot vehet igénybe az intézmény,
melyről a törvénynek, megfelelően azt megelőzően minimum 7 munkanappal előtte
értesítjük a szülőket.
 Az óvoda nyári zárásáról legkésőbb minden év február 15-ig tájékoztatjuk a
szülőket.
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