
I. Szervezeti, személyzeti adatok, vezetők 
 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

 

1.  Hivatalos név /teljes név/: Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda  

 

2.  OM azonosító: 034726 

 

3.  Székhely: 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. 

 

4.  Postacím (postafiók szerinti címe, ha van):  1202 Budapest, Mártírok útja 205/b. 

 

5.  Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, 

illetve  szolgáltatás: 06-1-285-5102 vagy hálózatkijelölő számmal) 

 

6.  Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve 

 szolgáltatás: 06-1-285-5102 vagy hálózatkijelölő számmal) 

 

7.  Központi elektronikus levélcím:  lurkohaz@lurkohaz.t-online.hu 

 

8.  A honlap URL-je:  http://lurkohazovoda.hu/  

 

9. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, 

ügyfélfogadás helye, postacíme): 285-51-02  

 

10.  Az ügyfélszolgálat, vagy közönségkapcsolat tartó neve: Duka Júlia 

 

11.  Az ügyfélfogadás rendje: telefonon történő egyeztetés alapján. 
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Intézményvezető  

 

 
 

 
 
 
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

 
 
 

Óvodatitkár, 
ügyviteli 
dolgozók 

(3 fő) 

 
Vezető-helyettesek 

(2 fő) 

 
Tagintézmény-

vezetők 
(2 fő) 

 
Nevelőtestület, az intézmény pedagógus közössége 

(28 fő) 

 
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: pedagógiai 

asszisztensek, dajkák, konyhai dolgozók,  
műszaki dolgozók (25 fő) 



 
 
 
 
 
 

II. Közzétételi egység: A szerv vezetői 
 
1. A szerv vezetőjének és helyettesének, a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, 

hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő 
más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 

 

A közfeladatot ellátó szerv neve, 
postacíme 

A közfeladatot ellátó 
szerv vezetője, 

beosztása 
A közfeladatot ellátó szerv 
elérhetősége /tel/fax, email/ 

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. 

Szabados Erzsébet 
óvodavezető 

 
Békési Lászlóné 

óvodavezető-helyettes 

061/289-03-80 
lurkohaz@lurkohaz.t-online.hu 

061/285-51-02 
lurkohaz@lurkohaz.t-online.hu 

Lurkóház Óvoda Kincskereső 
tagóvodája 

1202. Budapest, Hunyadi János tér 15. 

Basáné Nánási Ildikó 
tagóvoda-vezető 

061/285-48-77 
lurkohaz.hunyadi@gmail.com 

Lurkóház Óvoda Gyermekkert 
tagóvodája 

1204. Budapest, Köztársaság tér 1. 

Nagy Lászlóné 
tagóvoda-vezető 

061/283-08-19 
lurkohaz.gyermekkert@gmail.com 

Tagintézmény neve Székhely, postacím Elérhetősége (telefonszám, 
elektronikus levélcím) 

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 
1202. Budapest, 

Mártírok útja 205/b. 
061/289-03-80, 061/285-51-02 

lurkohaz@lurkohaz.t-online.hu 

Lurkóház Óvoda Kincskereső 
tagóvodája 

1202. Budapest, 
Hunyadi János tér 15. 

061/285-48-77 
lurkohaz.hunyadi@gmail.com 

Lurkóház Óvoda Gyermekkert 
tagóvodája 

1204. Budapest, 
Köztársaság tér 1. 

061/283-08-19 
lurkohaz.gyermekkert@gmail.com 



 
 
 

2.A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt  álló, vagy alárendeltségében 
működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: 
http://lurkohazovoda.hu/kincskereso-tagovoda/ , http://lurkohazovoda.hu/gyermekkert-
tagovoda/  

 
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy 
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 
működő más közfeladatot ellátó szervek 
ügyfél-  szolgálatának vagy közönség- 
kapcsolatának elérhetősége (telefonszám, 
telefaxszám, ügyfélfogadás helye,  
postacíme), ügyfélfogadásának rendje 

  
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek 
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó 
szervezetek 
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, 
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, 
postacím, elektronikus levélcím), amelyek a 
közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak,  
illetve amelyek felett közvetlen irányítással 
rendelkezik. 
 
 
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek  
 tevékenységi körének leírása. 
 
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek 
           képviselőinek neve. 
 
 
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben  
 a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 
     mértéke. 
 
 
1.4. Közalapítványok 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok 

 
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a  

közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek  
alapítói jogát ő gyakorolja. 
 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye.  
 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő  
szerve tagjainak felsorolása.  

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 
E közzétételi egység az Adatközlő 

esetében nem értelmezhető 
 E közzétételi egység az Adatközlő 

esetében nem értelmezhető 
 

http://lurkohazovoda.hu/kincskereso-tagovoda/
http://lurkohazovoda.hu/gyermekkert-tagovoda/
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1.5. Lapok 

I. Közzétételi egység: Lapok 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított  

    lapok neve     
 
 
 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége           E közzétételi egység az Adatközlő  
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus                esetében nem értelmezhető. 
levélcím). 

   
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok  

   főszerkesztőjének a neve. 
 
 
 
 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 
 
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló 
szerv 

  
 
 
 
 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve  
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek  
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult  
szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó  
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy  
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve),  
székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely,  
postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe. 
 
 
1.7. Költségvetési szervek  

I. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési 
 szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító  
jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat,  
a költségvetési szerv alap 

E közzétételi egység az 
Adatközlő esetében nem 

értelmezhető 
 

E közzétételi egység az Adatközlő 
esetében nem értelmezhető 

 

Budapest Főváros XX. kerületi 
Önkormányzat Képviselő Testület 

 
1201. Budapest, Kossuth L. u. 1. 

 
Telefonszám: 06/1/283-0640 

 

E közzétételi egység az 
Adatközlő esetében nem 

értelmezhető 
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