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JEGYZŐKÖNYV
a törvényességi ellenőrzés során tett megállapításokról
Az ellenőrzött Fenntartó: Kisközösség Alapítvány (1031 Budapest, Emőd utca 12.)
A törvényességi ellenőrzés helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási
Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztálya (1056 Budapest, Váci utca 62-64. I. emelet 107. szoba)
A jegyzőkönyvet készítette: Nagyné Paládi Tünde oktatási ellenőrzési szakügyintéző
A törvényességi ellenőrzés megindítása: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és
Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2020. október
12. napján hivatalból törvényességi ellenőrzési eljárást indított a Kisközösség Alapítvány (1031
Budapest, Emőd utca 12. – a továbbiakban: Fenntartó), mint a Kisközösség Óvoda (1031 Budapest,
Emőd utca 12. OM azonosító: 034293 – a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója
fenntartói tevékenysége vonatkozásában.
A törvényességi ellenőrzés módja: iratellenőrzés, iratbekérés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és
egyéb tájékoztatás kérése.
A törvényességi ellenőrzés tárgya:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése
alapján annak vizsgálata, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a
működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e”, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 160. § a), b), h) pontjai alapján annak vizsgálata, hogy:




a fenntartónak van-e joga a tevékenység folytatásához,
az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és pedagógiai program
összhangban áll-e,
a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e.
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A törvényességi ellenőrzés megállapításai:
1.

A nevelési oktatási intézmény fenntartója tevékenységének folytatásához való jogának
vizsgálata

1.1 Fenntartó a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta:






az Alapítvány 2015. március 02. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegű alapító okiratát, mely szerint az Alapítvány közhasznú célja „ Olyan keresztény
szellemű Óvoda kialakítása, melyben a 3-7 éves kor közötti gyerekek szellemi és testi
fejlődése, az iskolára való előkészítése magas színvonalon biztosított, oly módon is, hogy e
magasztos célok elérését szegény sorsú gyermekek számára is lehetővé tevő anyagi
források megteremtéséről gondoskodik.”,
a Fővárosi Bíróság 1993. június 18-án kelt nyilvántartásba vételről szóló végzését, melyben
szerepel, hogy a Fenntartó jogosult oktatási tevékenység végzésére,
a Fővárosi Törvényszék által 2015. március 20. napjával kiadott végzését, mely az
Alapítvány változásbejegyzésével az Alapítvány közhasznú szervezetté minősítéséről szól,
a Fenntartó képviseletére jogosult személy, Barabás Hunorné 2004. szeptember 23.
keltezésű aláírási címpéldányát.

Megjegyzés: A Fenntartó a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta a Fenntartó Alapítvány 2015.
március 02-án kelt alapító okiratát, melyben szerepel, hogy az általa létrehozott Kisközösség Óvoda
tevékenységét a működési engedély módosítása után Pillangó Óvoda néven kívánja tovább folytatni.
1.2 A beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy:



a Fenntartó rendelkezik az oktatási tevékenység folytatásához szükséges jogosultsággal,
Barabás Hunorné képviseleti jogosultsága továbbra is biztosított.

2. Az alapító okirat és a működés megkezdéséhez szükséges engedély összhangjának
vizsgálata
2.1 Fenntartó a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta:



az Intézmény 2014. május 28. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát,
az Intézmény székhelyéül szolgáló ingatlanra (1031 Budapest, Emőd utca 12.) vonatkozó
2019. július 19. napján kelt bérleti szerződését Ocskó Zoltánné (tulajdonos) és a
Kisközösség Alapítvány (bérlő) között. A szerződés időtartama határozatlan, de minimum 5
év, „a bérlő az ingatlant csak az alapító okiratában szereplő tevékenységre használhatja”.

2.2 A beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy:




az Intézmény alapító okirata, és a jelenleg hatályos működéshez szükséges engedélyek
(nyilvántartásba vétel módosításról szóló határozat üi. száma: BPB/012/03297-5/2014.
működési engedély módosításáról szóló határozat üi. száma: BPB012/03297-11/2014.)
összhangban állnak egymással,
az Intézmény székhelyül szolgáló ingatlan feletti rendelkezési jog biztosított.

3. A köznevelési intézmény vezetője alkalmazási és kinevezési feltételeinek vizsgálata
3.1 Fenntartó másolatban
intézményvezető:




a

Kormányhivatal

rendelkezésére

bocsátotta

Salem

Julio

Samir

PT C 001246 sorszámú főiskolai oklevelét óvodapedagógus végzettségéről,
16081 törzskönyvi számú szakvizsgázott pedagógus, pedagógus szakvizsga keretében
megszerzett közoktatási vezető szakképzettségéről szóló oklevelét,
2001. szeptember 15. napján kelt határozatlan időtartamú, teljes munkaidőről szóló
munkaszerződését,
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2016. április 7. napján kelt, 5 éves (2016.05.01. napjától 2021. 07. 01. napjáig tartó),
határozott időtartamra szóló igazgatói kinevezését,
az intézményvezetői megbízására vonatkozó az oktatásért felelős államtitkár 305202/2016/KOIR ikt. számú, 2016. június 22. napján kelt egyetértő nyilatkozatát.

3.2 A beküldött dokumentumok, valamint az Intézmény hatályos nyilvántartásba vételi
határozatában foglaltak alapján megállapítható, hogy:


Salem Julio Samir intézményvezető megbízása megfelel az Nkt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában előírt meghatározott megbízási
feltételeknek, vagyis rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettséggel, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettséggel, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló munkaszerződéssel,
valamint az oktatásért felelős miniszter egyetértő nyilatkozatával.

4. Összegző megállapítás:
A lefolytatott törvényességi ellenőrzés eredményeként összességében megállapítható, hogy a
Fenntartónak joga van a tevékenység folytatásához; az Intézmény székhelyéül szolgáló ingatlan
feletti rendelkezési jog 2019. július 19. napjától határozatlan időtartamra, de minimum 5 évre
(2024.07.19.) biztosított; a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása jogszerű;
valamint az alapító okirat és a működési engedély tartalma összhangban áll egymással.
Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy az Alapítvány alapító okiratában szerepel, hogy az általa
létrehozott Kisközösség Óvoda tevékenységét a működési engedély módosítása után Pillangó
Óvoda néven kívánja tovább folytatni. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatalhoz az Alapító
okirat kelte, 2015. március 2. napjától a jelen jegyzőkönyv keltezése napjáig a működési engedély
módosítására irányuló kérelem nem érkezett, illetve az Intézmény továbbra is Kisközösség Óvoda
néven működik, a Fenntartó alapító okiratában az erre vonatkozó bejegyzés okafogyott.
A köznevelési intézmény fenntartója fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése során
a köznevelési feladatokat ellátó hatóság jogsértést nem tárt fel, ezért a törvényességi ellenőrzést
a jegyzőkönyv lezárásával befejezettnek tekinti. Az Ákr. 101. § (2) bekezdés második fordulata,
valamint az Nkt. 34. § (4) bekezdése értelmében a hivatalból folytatott törvényességi ellenőrzés
eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.
A jegyzőkönyv 3 oldal terjedelemben készült. A jegyzőkönyv egy példánya a Fenntartó számára
elektronikus úton megküldésre kerül. A jegyzőkönyvben foglaltakra vonatkozóan észrevétel a
kézhezvételtől számított 15 napon belül tehető.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
Apollónia Aranka
osztályvezető

Melléklet: Értesülnek:
1. Kisközösség Alapítvány (1031 Budapest, Emőd utca 12.– elektronikus úton)

2. Irattár

