
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyáregyházi Napsugár Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája 2723 Nyáregyháza, Jókai utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. augusztus 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Művelődési Központ 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20. 

 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(1) bekezdése alapján ellátja a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó 
nevelését. Az óvoda ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 
ellátott tevékenysége: 

a) Óvodai nevelés. 

b) A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelése – oktatása (Enyhe értelmi fogyatékos, TANAK). 

c) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek (BTM) integrált 
nevelése. 

d) Gyógytestnevelés bevezetése a gyermekek egészséges fejlődése érdekében. 

e) Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. 

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 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai. 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 

5 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

6 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok. 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyáregyháza Nagyközség 
közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Nyáregyháza 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. továbbá a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
előírásai szerint nevezi ki. 

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 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

6.1.2. székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény és a Polgármesteri 
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás 
szabályozza. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája 2723 Nyáregyháza, Jókai utca 1. 

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

6.4.1. székhelyén: 80 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája 50 fő 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2723 Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a. 306/4  A vagyon feletti 
rendelkezés jogát a 
tulajdonos 
önkormányzat 
vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 
rendelete 
határozza meg. 

óvodai 
nevelés 

2 

2723 Nyáregyháza, Jókai u. 1. 1368  A vagyon feletti 
rendelkezés jogát a 
tulajdonos 
önkormányzat 
vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 
rendelete 
határozza meg. 

 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv »dátum« napján kelt, »korábbi alapító okirat száma« 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
Kelt: Nyáregyháza,  

P.H. 

aláírás 


