
 

Okirat száma: Ált/298-4/2019. 

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 Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

1.1.2. rövidített neve: Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bánkúti Óvoda 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth utca 

12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. április 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 Pusztaottlakai Általános Iskola 5665 Pusztaottlaka, Lakatos P. utca 24. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése 6. pontja szerinti: óvodai ellátás 

4.1.2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja szerinti: óvodai 
nevelés 

4.1.3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
43/A. § szerinti: mini bölcsődei ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A nemzeti köznevelési szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) bekezdése alapján a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási) 
zavarral küzdenek 

Az óvoda ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. 

Mini bölcsődei ellátást biztosít a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 
szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által a 
bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb 
személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett szakszerű gondozást és nevelést nyújt. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

4 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Medgyesegyháza és Pusztaottlaka 
települések közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 
eljárás útján. A megbízás határozott időtartamra, öt évre szól. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat Medgyesegyháza Város Jegyzője látja el az érvényben lévő 
jogszabály alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat 
Medgyesegyháza Város Polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető közalkalmazotti 
jogviszonyban kerül kinevezésre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-mini bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja szerinti  

6.1.2.1. óvodai nevelés 
6.1.2.2. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (székhely: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 
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1 
5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2. 
(székhely) 

- 125 (óvoda) 

2 
5666 Medgyesegyháza, Hősök utca 2. 
(székhely) 

- 8 fő (mini bölcsőde) 

3 
5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Kossuth u. 12. 
(telephely) 

- 25 (óvoda) 

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 

5666 Medgyesegyháza, Hősök 
utca 2. 

115/ Az ingatlan 
Medgyesegyháza 
Városi 
Önkormányzat 
tulajdona, mely 
felett a 
Medgyesegyházi 
Varázserdő 
Óvoda és Mini 
Bölcsőde 
használati joggal 
rendelkezik. 

óvoda-mini 
bölcsőde 

2 

5752 Medgyesegyháza-Bánkút, 
Kossuth utca 12. 

1712/ Az ingatlan 
Medgyesegyháza 
Városi 
Önkormányzat 
tulajdona, mely 
felett a 
Medgyesegyházi 
Varázserdő 
Óvoda és Mini 
Bölcsőde 
használati joggal 
rendelkezik. 

óvoda telephely 

 


