
Okirat száma: 

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 a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda 
és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Újtelepi Óvodája 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. 

2 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődéje 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. 

3 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Központi Óvodája 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. 
 

4 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Annaházi Óvodája 

Fegyvernek, Damjanich út 107. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1991.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye:5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye:5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás.  
- 2011.évi CXCV. törvény 
- 68/2013.(XII.29) NGM rendelet 

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, bölcsődei ellátás 
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési, ellátása: mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem-, vagy magatartásszabályozási, valamint autizmus spektrum zavarral) küzd 

- óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés 
- óvodában szervezett étkeztetése 

 

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 104031 gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 096025 munkahelyi étkeztetési köznevelési intézményben 

7 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

8 104036 munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek város közigazgatási 
területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII.TV. 23. §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ alapján a 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét nyilvános pályázat útján, az 
önkormányzat képviselő testülete nevezi ki és menti fel határozott 5 év évre, az egyéb 
munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 
2 megbízási jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi. V. tv. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda - bölcsőde 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Fegyvernek Város Polgármesteri 

Hivatala látja el, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

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

 feladat ellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Újtelepi Óvodája 

… 100 

2 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődéje 

… 26 

3 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Központi Óvodája 

… 75 

4 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
Annaházi Óvodája 

 50 

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 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde Újtelepi Óvodája 

2481 Fenntartó 
önkormányzat 

Óvodai célok 
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tulajdona 

2 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde Bölcsődéje 

2482 Fenntartó 
önkormányzat 
tulajdona 

Bölcsődei ellátás 

3 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde Központi Óvodája 

2569 Fenntartó 
önkormányzat 
tulajdona 

Óvodai célok 

4 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde Annaházi Óvodája 

282 Fenntartó 
önkormányzat 
tulajdona 

Óvodai célok 

 
 


