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Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T : 

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (1089 Budapest, Elnök u. 1.) kérelmére 
indult eljárásban az általa fenntartott S0298122 számú ágazati azonosítóval rendelkező Művész úti 
Óvoda és Bölcsőde (1121 Budapest, Művész út 5-7.) és a S0053447 számú ágazati azonosítóval 
rendelkező Pikler Emmi Bölcsőde (1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.) engedélyes szolgáltatói 
nyilvántartásban bejegyzett adatait az alábbiak szerint módosítom- és egyúttal a szolgáltatói 
nyilvántartásba a rendelkező részben foglaltakat bejegyzem: 

A fenntartó adatait az alábbiak szerint módosítom: 

Az új fenntartó neve: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1. 
adószáma: 21941005-2-42 

A székhely és telephely intézmény, mint engedélyes nevét az alábbiak szerint módosítom: 

Székhely intézmény új neve: Művész úti Óvoda és Bölcsőde (1121 Budapest, Művész út 5-7.) 
Telephely intézmény új neve: Pikler Emmi Bölcsőde (1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.) 

A Művész úti Óvoda és Bölcsőde (1121 Budapest, Művész út 5-7.), mint székhely intézmény 
engedélyezett férőhelyének számát az alábbiak szerint módosítom: 

Engedélyezett férőhelyek száma: 24 férőhely 

A módosítást követően az engedélyes hatályos bejegyzése az alábbi: 

A fenntartó adatai: 
• a fenntartó 

o neve: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 
o székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1. 
o adószáma: 21941005-2-42 
o típusa: Nem állami 

• a fenntartó 
o telefonszáma: +36 1 799 4660 
o telefaxszáma: +36 1 799 4663 
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o elektronikus levélcíme: titkarsag@omszinonprofitkft.hu 
o honlapjának címe: www.omszi.hu 

• kapcsolattartójának 
o típusa: általános kapcsolattartó 
o neve: Mészáros Istvánné 
o beosztása: fenntartó megbízottja 
o telefonszáma: +36 30 311 8661 
o telefaxszáma:-
o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 

Az engedélyes adatai: 
o neve: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 
o címe: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 
o helyrajzi szám: 9328 
o ágazati azonosítója: S0298122 
o adószáma: 18242313-2-43 
o telefonszáma: +36 30 311 8661 
o telefaxszáma: -
o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 

• kapcsolattartójának 
o típusa: Általános kapcsolattartó 
o neve: Nagy Miklósné 
o beosztása: intézményvezető 
o telefonszáma: +36 1 391 7128 
o telefaxszáma:-
o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 
o 

Szolgáltatási hely adatai: 
o típusa: Székhely 
o neve: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 
o címe: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 
o helyrajzi szám: 9328 
o ágazati azonosítója: S0298122 
o adószáma: 18242313-2-43 
o telefonszáma: +36 1 391 7128 
o telefaxszáma: -
o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 

• kapcsolattartójának 
o típusa: Általános kapcsolattartó 
o neve: Nagy Miklósné 
o beosztása: intézményvezető 
o telefonszáma:+36 1 391 7128 
o telefaxszám a :-

o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 

Szolgáltatási hely által nyúitott szolgáltatások adatai: 

o Szolgáltatás neve: bölcsőde 
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Engedélyezett férőhelyek száma: 24 

Befogadott férőhelyek száma: 14 

Ellátási terület: országos 

Bejegyzés hatálya: határozatlan időre szóló 

Szolgáltatás kezdete: 2003.12.08. 

Szolgáltatási hely adatai: 

o típusa: Telephely 
o neve: Pikler Emmi Bölcsőde 
o címe: 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 
o helyrajzi szám: 1248 
o adószáma: -
o ágazati azonosítója: S0053447 
o törzskönyvi száma: -
o telefonszáma: +36 30 311 8661 
o telefaxszáma: -
o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 
o 

• kapcsolattartójának 
o típusa: Általános kapcsolattartó 
o neve: Nagy Miklósné 
o beosztása: intézményvezető 
o telefonszáma: +36 1 391 7128 
o telefaxszáma:-

o elektronikus levélcíme: meszarosne@vipmail.hu 

Szolgáltatási hely által nyúitott szolgáltatások adatai: 

Szolgáltatás neve: - bölcsőde 

Engedélyezett és befogadott férőhelyek száma: 36 

Ellátási terület: országos 

Beiegyzés hatálya: határozatlan időre szóló 

Szolgáltatás kezdete: 2006.11.01. 
Megállapítom, hogy a Fenntartó nem rendelkezik ellátási szerződéssel. 

Jelen határozat - a határozat jogerőre emelkedésétől függetlenül - 2015. február 01-től hatályos a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltak 
alapján. 
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E határozat végrehajthatóvá válást követően a hatályos tanúsítványt bevonom, egyúttal kötelezem a 
Fenntartót, hogy a korábban kiadott tanúsítványt e határozat végrehajthatóvá válását követő nyolc napon 
belül küldje meg részemre. 

Az engedélyes bejegyzésének jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a szükséges 
példányszámban, hivatalból - tanúsítvány elnevezéssel - hatósági bizonyítványt állítok ki a fenntartó 
részére. A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól 
látható módon ki kell függeszteni. 

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, kettőszázezer forintig terjedő igazgatási bírság szabható ki. 

Hatóságom kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a 
működési engedélyben foglaltaknak és a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

A működéssel összefüggő kérdésekben a gyermekjóléti alapellátások valamint a gyermekvédelmi 
szakellátások vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény és a végrehajtási rendeletekben foglaltak az irányadóak. 

Az ügyben eljárási költség nem keletkezett. 

A döntés a közlés napján jogerős. 

I N D O K O L Á S 

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (1089 Budapest, Elnök u. 1.) 2015. augusztus 
17-én benyújtott kérelmében a 2014. augusztus 27-én kelt BPC/020/2478-3/2014 iktatószámon kiadott 
működési engedély módosítását kérte, mert a fenntartó és az engedélyes neve megváltozott. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet 18. §-a alapján 
„ A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési 
szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalhoz került, a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsődével, valamint tagintézménye, a Humán-
Mini Pikler Emmi Bölcsődével kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatokat 2015. február 1. 
napjától az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1089 Budapest, Elnök utca 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921266) látja el." 

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. a fenntartóváltás bizonyításához csatolta a 
Művész úti Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

A fent hivatkozott jogszabályhely valamint a benyújtott dokumentumok alapján a 
szolgáltatótevékenységre korábban kiadott működési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak 
megfelelően módosítom. 

A határozat 2015. február 01-től hatályos a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. 
rendelet 8. § (2) bekezdésében és a 28. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltak alapján. 
8.§ (2) „Adatmódosítás esetén az engedélyes - ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot 
nem állapít meg - az adatmódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az 
adatmódosításnak megfelelően. A működést engedélyező szerv a 28. § (1) bekezdése szerinti adatokat 
a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal módosítja." 
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28. § (1) A fenntartó 
a) az adataiban bekövetkező változás m/aff, 
b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt, 
c) közterűlet átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, 
d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus 

levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és 
elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt, 

e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt, 
f) a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése 

miatt, 
g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható 

személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek 
számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és 

h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt 
az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni. 

Hivatalom az eljárás során észlelte, hogy fenntartó az adatmódosítást az ok bekövetkeztétől számított 
egy hónapon belül elmulasztotta kérelmezni, ezért felhívta a rendelkező részben foglalt 
jogkövetkezményekre figyelmét felhívtam. 

A korábban kiadott működési engedélyről szóló elsőfokú határozat adatai: 
• működési engedélyszáma: BPC/020/2478-3/2014. 
• határozat kelte: 2014. augusztus 27. 
• határozat jogerőre emelkedése: 2014. augusztus 27. 

Adatmódosítás esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik- a működést engedélyező szerv a 
változással összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat bizonyítási eljárást. 

A tanúsítvány bevonásáról és új tanúsítvány kiadásáról a Rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján rendelkeztem. 

Az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Rendelet 17. § alapján 
gondoskodtam, míg annak tartalmát a Rendelet 6. § (1) bekezdése határozza meg. 

A hatósági nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 82. §-a valamint 86. §-a 
vonatkozik. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Rendelet 4. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

Az eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 43. pontja 
biztosítja. 

A kérelmező a kérelemmel megegyező határozathozatal esetén a fellebbezési jogáról a döntés 
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meghozatala előtt lemondott, ezért döntésem figyelemmel a Ket. 73/A. § (2) bekezdés a) pontjára, - a 
közlés napján jogerős. 

Budapest, 2015. augusztus 28. 

dr. György István 
kormánymegbízott megbízásából 

(k-

urkáné dr. Nagy Beáta ̂  
főosztályvezető-helyettes 

A határozatról értesül: 
1-2. Fenntartó és általa az engedélyes 

Jogerőre emelkedés után határozatról értesül: 
1-2. Fenntartó és általa az engedélyes 

Jogerőre emelkedés elektronikus levélben értesülnek: 
1. illetékes gyermekjogi képviselő 
2. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
3. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (befogadott szolgáltatás esetén) 
4. Ellátási terület szerinti Önkormányzat Jegyzője 
5. Irattár 


