
 

Okirat száma: A/2/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján aHáromhárs Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:Háromhárs Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2009. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2.  székhelye:8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Háromhárs Óvoda 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. 

2 Általános Művelődési Központ 2064 Csabdi, Szabadság utca 35. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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3.2.1. megnevezése:Alcsútdoboz Település Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodai nevelés. Hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Óvodai étkeztetés. 
Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható; a.) autizmus spektrum zavarral, b.) mozgásszervi 
fogyatékossággal, c.) hallásfogyatékossággal, d.) enyhe értelmi fogyatékossággal, e.) 
beszéd fogyatékossággal, f.) egyéb pszichés, fejlődés zavarral (tanulási, figyelem – vagy 
magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai.  

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Alcsútdoboz község teljes 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezető, akit nyilvános 
pályázat alapján meghatározott időtartamra Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény –Mötv. szerint- a munkáltatói 
jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazottak Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv és 

a „pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
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köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 a munka jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

3 egyéb foglalkoztatás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda (a nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) 
bekezdés a.) pontja szerinti intézmény) 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdése a) és r) pontja szerinti óvodai nevelés és a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:Az intézmény pénzügyi és számviteli 
feladatait a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 8086Felcsút, Fő utca 
75.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. - 75 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. 406 A fenntartó 1/1 
arányú 
tulajdonjog 
alapján 
gyakorolja a 
vagyon  feletti 
rendelkezési 
jogát. 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátólkell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 30. napján kelt, alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Alcsútdoboz, 2016. február 19. 
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P.H. 

Tóth Erika  
polgármester 


