
II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Adatvédelmi szabályzat 

 

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai programja 

 

Az Egyesített Óvoda Házirendje 

 

Az Egyesített Óvoda éves munkaterve 

 

Alapító okirat 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal 

esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató 

magyar és angol nyelven 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns. 

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

Szociálisan rászorult gyermekek óvodai étkeztetési költségének átvállalása. 

Gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése érdekében napi gyümölcs és zöldség 

fogyasztásának biztosítása. 

Ingyenes sportfoglalkozások szervezése az 5-6 éves korosztálynak: vízhez szoktatás, 

tartásjavító- és labdás torna, birkózás. 

Térítésmentes szabadtéri és beltéri programok szervezése. 

Óvodai telephelyeken hang- és fényterápia, sószoba –himalája sótéglafal, somokozó kiépítése, 

udvari homokozók árnyékolásvédelemmel való ellátása. 

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás 

típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító 

irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az 

http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/szmsz-2015-eohatalyos.pdf
http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/adatvedelmi-szabalyzat.pdf
http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/pedagogiai-program2016modositott-1szamu-melleklettel.pdf
http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/hazirend-eo-2016.pdf
http://ovoda.bp13.hu/dokumentumok/dokumentumaink/
http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/alapito-okirat-20160815.pdf


igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 

    Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns. 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő intézmény. A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) bek. Szerinti óvodai ellátás, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai 

feladatok. 

Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

851020 Óvodai nevelés 

Szakmai alaptevékenységek 

kormányzati funkció szerinti 

megnevezése 

Óvodai nevelés, ellátás 
 

091110 

Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az óvodai 

nevelés alapprogramja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

Egyesített Óvoda Pedagógiai Program 

 

 

 

 

 



 

 

Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

851020 Óvodai nevelés 

Szakmai alaptevékenységek 

kormányzati funkció szerinti 

megnevezése 

 
 

091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének szakmai feladatai 

Jogszabály:  

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

kiadásáról 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

törvény 4. § 25. pontjának értelmezése alapján 

sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, továbbá 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

096010 Óvodai intézményi közétkeztetés 

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 



041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 

adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az 

adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; 

a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, 

Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv. 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR - ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, 

ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; 

TAJ szám. 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a 

kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, 

eljárási szabályai, a testületi szerv ülésének helye, ideje, továbbá nyilvánossága, 

döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának 

adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a 

helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések 

a benyújtás időpontjától 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indoklásuk 



Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes 

szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy 

az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat 

 

Kérelem közérdekű adat megismerésére - nyomtatvány 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán 

félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai 

vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28 § - 31.§ rendelkezéseinek 

megfelelően. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti 

egység) neve 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében az Egyesített Óvoda igazgató 

helyettese az illetékes: Erdélyi Nóra. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti 

egység) elérhetősége  

Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1. 

Telefon: +36 1 340-2988 

Fax: +36 1 340-2988 

egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu 

 

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Erdélyi Nóra 

Telefon: +36 1 340-2988 

Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  

 

A kért adat megtalálható a Közoktatási Információs Iroda adatbázisában. 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/11/a-kozerdek-adatok-megismeresenek-szabalyzata2016.pdf
http://ovoda.bp13.hu/wp-content/uploads/2017/10/kozerdeku-adat-iranti-kerelem.pdf
mailto:egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu


A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda statisztikai azonosító 

száma: 16928046-8510-322-01 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a 

közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

5 millió Ft alatti szerződések 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a 

rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó 

általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő 

rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját 

képező tényezőkkel együttesen 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek 

megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

http://ovoda.bp13.hu/dokumentumok/uvegzseb/attachment/5-millio-ft-alatti-szerzodesek/


 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító 

megállapodások szövege 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró 

dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az 

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, 

feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből 

való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 

 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 

 


