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MORZSA SPORTÓVODA 

Alapító Okirat 

1. Intézmény hivatalos neve: Morzsa Sportóvoda 

2. Intézmény székhelye: 1151 Budapest, Sződliget utca 16. 

3. OM azonosító: 203011 

4. Létesítés napja: 2014. augusztus 12. 

Nyilvántartásba vétel dátuma:  

5. Alapító neve: Nami Piano Nonprofit Kft 

6. Alapító címe: 1042 Budapest, Árpád út 99. 

7. Fenntartó neve: Nami Piano Nonprofit Kft 

8. Fenntartó címe: 1042 Budapest, Árpád út 99. II.em.3. 

9. Az intézmény típusa: óvoda 

10. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali 

11. Törvényességi Felügyeleti szerve:  Budapest Főváros Kormányhivatala;  

1056 Budapest, Váci utca 62–64. 

Szakmai felügyeleti szerve: Nami Piano Nonprofit Kft 

12. Működési terület: Országos 

13. Az intézménybe feladatellátási helyenként és munkarendenként felvehető maximá-

lis gyermeklétszám: 20 fő 

14. Óvodai csoportok száma: 1 óvodai csoport 

15. Az intézmény alapfeladata a következők szerint: 

• Óvodai nevelés – oktatás 

• Iskolai előkészítő oktatás 

• Intézményi óvodai közétkezte-

tés  

• Sporttevékenység 

• Munkahelyi közétkeztetés 

• Óvodába bejáró gyermekek fogadása 

• Logopédiai ellátás 

• Programszervezés 

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol a 

nevelés a teljes óvodai élet magában foglaló foglalkozások keretében, valamint a hatályos 

jogszabályok és az érvényben lévő helyi nevelési program szerint folyik. 

16. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény alaptevékenységét nem veszé-

lyeztetve kiegészítő, alaptevékenységébe nem tartozó feladatok ellátására vállalkozhat. 

(Nyári táborozás, rendezvényszervezés, szabadidős és sport programok lebonyolítása, 

nyelvoktatás). Speciális sportóvoda lévén, sportok jótékony nevelő hatására épít. Az óvo-

dában űzhető sportok: úszás, torna, karate, tenisz, jégkorcsolya. Az oktatás adott esetek-

ben más intézményben zajlik. 

17. Az intézményben ellátott gyermekétkeztetés módja: külső szolgáltató igénybevételé-

vel 

18. Az intézmény jogállása: Nonprofit Kft által fenntartott önálló jogi személy 

19. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon: 
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Az óvodának saját vagyona nincs, a fenntartó biztosítja a helyiségek rendelkezésre ál-

lását, továbbá az egyéb eszközöket. Fenntartó bevételei 

Ingatlan: bérlemény, a 1151 Budapest, Sződliget utca 16. szám alatt, melyet a Non-

profit Korlátolt Felelősségű Társaság bérel a High Tech Build Kft-től és bocsát az 

Intézmény használatába. 

20. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

Az ingó vagyon feletti rendelkezési jogot a fenntartó nonprofit társaság taggyűlése a 

felügyelő bizottság jóváhagyásával gyakorolja. A fenntartó által biztosított pénzeszkö-

zöket az intézményvezető a költségvetésben előírtak szerint használhatja fel, a fenn-

tartó ütemezése szerint. 

A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó telephelyén látják el. 

21. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A gazdálkodás az Intézmény fenntartójának felügyelete alá tartozik. – Az intézmény az 

adott költségvetés keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, de gazdálkodással ösz-

szefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. 

22. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC, törvény 68. § (2) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a 

fenntartó bízza meg, s egyben gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

23. Az intézmény dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya: Az intézmény dolgozói a 

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) hatálya alá tartoznak. 

24. Az intézmény adószáma: 18622454-1-421 

25. Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000075-11020006 

 

26. Záradék: 

Jelen alapító okirat 2014. augusztus 12-én lép hatályba. Az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot Nami Piano Nonprofit az 1/2014. számú határozatával fo-

gadta el. 

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 12.  

 


