
 

Okirat száma: Ált/298-3/2019. 

Módosító okirat 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde részére a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. április 15. napján kiadott, Ált/298-2/2019. 
számú alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 
…/2019. (VIII.05.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„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:” 
 

2. Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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” 

 
3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
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 

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) 



 

2 

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 

 
„ 
 
 
Jelen módosító okiratot 2019. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.  
 

Kelt: Medgyesegyháza, 2019. augusztus 05. 

P.H. 

dr. Nagy Béla György  
polgármester 


