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Alapítás jogszabályi háttere: az Államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-
ában, (továbbiakban Áht.) végrehajtására megalkotott, az Államháztartás működési rendjéről 
szóló törvény10.§. alapján a Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha Gyermekvár ( 2367 
Újhartyán Béla gödör 3.) alapítója és irányító szerve- az intézmény részére az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve: Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” 
       
1.1. A költségvetési szerv székhelye: 2367 Újhartyán Béla gödör 3. 
 
1.2.Közoktatási intézmény típusa: Többcélú intézmény: egységes óvoda-bölcsőde  
                                                           /Közokt. Tv. 33.§ (14)  
 
1.3./ Az intézmény OM azonosítója: 033007 
 
1.4./ Az intézmény törzskönyvi azonosítója: 651327 
 
2.Alapító szerv neve, címe: Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
                                               2367 Újhartyán, Fő utca 21. 
 
2.1.Irányító szerv neve, címe: Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
                                               2367 Újhartyán, Fő utca 21. 
2.2.Fenntartó szerv neve, címe: Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
                                               2367 Újhartyán, Fő utca 21. 
 
 
3./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Óvodai nevelés-oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei 
ellátás, német nemzetiségi kétnyelvű nevelés, óvodai intézményi étkeztetés, egyéb 
vendéglátás 
 
4./ A költségvetési szerv alapvető tevékenysége 

Az egységes német nemzetiségi óvoda-bölcsőde intézmény a gyermek 2 éves korától a 
tankötelezettség megkezdéséig nevelő intézmény. Az intézmény fogadja a 2 évet betöltött 
életkorú gyermekeket szabad férőhely esetén törvényi szabályozás szerint. Az intézmény 
ellátja a felvételi körzethez tartozó sajátos nevelési igényű gyermekeket (sajátos nevelési 
igényű gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, 
érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, Az intézmény közétkeztetést, munkahelyi 
vendéglátás tevékenységet is végez. 

 
4.1.Felvehető maximális létszám:  
      - 180 fő óvodás korú 
      - Az egységes óvoda-bölcsőde csoportban: 15 fő óvodás korú és 5 fő 2 évet betöltött  
        bölcsődés korú. 
   



4.2. Csoportok száma: nyolc  
 
 
 
 
5./ A költségvetési szerv alapvető tevékenysége a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 
által kiadott 2010. január 01. napjától érvényes rend szerint: 
   Szakágazata:  851020 Óvodai nevelés 
 
Szakfeladat             Tevékenység 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      851011               Óvodai Nevelés 
      889101               Bölcsődei ellátás 
      851012               Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  
                                        a 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (29) szerinti fogyatékosság: testi,  
                                 érzékszervi, beszédfogyatékos, autista,   
      851013               német nemzetiségi kisebbségi nevelés 
      562912               Óvodai intézményi étkeztetés 
 
6./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet: nem folytat 
 
7./ A költségvetési szerv működési köre: Újhartyán Közigazgatási Területe , szabad férőhely 
esetén más felvételi körzetből jelentkezők 
 
8./ A költségvetési szerv vezetőjének megbízása, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
 
9./ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 
 
9.1./ A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy 
 
9.2./ Az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerv Ámr. 17.§ (1) bekezdése alapján 
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja: 
Újhartyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2367 Újhartyán Fő u. 21. 
 
10./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét- pályázat útján-  az Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 
(Képviselő-testület) – a Közalkalmazottakról szóló1992. évi LXXIX. törvény 18.§-a valamint 
a Nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11-
14.§-ai figyelembevételével- a közalkalmazotti jogviszony keretein belül bízza meg. 
 
11./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a 
költségvetési szervvel fennálló jogviszony megszüntetésére elsődlegesen a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről 
szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény ( a továbbiakban MTt.) rendelkezései az 
irányadóak. 



Jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony, megbízási szerződés 
 
 
 
12./ A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési 
szerv vezetőjeként járhat el:  
a.) A költségvetési szerv vezetője az Intézményvezető, aki teljes jogkörben képviseli az 
intézményt. A vezetésben fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási 
törvény, az államháztartási és számviteli törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény és a Munka Törvénykönyve, valamint annak végrehajtási rendeletei határozza meg. 
b.) A költségvetési szerv vezetőjének távolléte esetén az Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 
c.) Az intézményvezető helyettesét vezetői részfeladatok ellátásával írásban bízza meg. 
 
 
13./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
13.1./ A képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja az 
Önkormányzat tulajdonát képező Újhartyán, Béla gödör 3. szám alatti 415/6 helyrajzi számú 
7935  m2  alapterületű ingatlant, a rajta álló épülettel, játszótérrel, valamint az épület 
berendezési tárgyaival, tartozékaival. 
 
13.2./ A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon un. Könyv szerinti 
értékeit (adatait) az ingatlan tulajdonosa, Újhartyán Község Önkormányzatának a tárgyévi 
költségvetése végrehajtásáról szóló ún.. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, 
folyamatosan rögzítik és nyilvántartják. 
 
13.3./ A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, 
illetve nyilvántartott eszközöket az intézmény feladata ellátásához szabadon felhasználhatja. 
 
 
14./ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingó és ingatlan vagyont kizárólag az 
irányító szerv, Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és 
terhelheti meg ( jegyezhet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. Törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), -a 
Képviselő-testület által megalkotott, jogügyelet előkészítése időpontjában érvényes és 
hatályos, az Ötv. Valamint az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Önkormányzati rendelet keretei között. 
 
 
 
Az okirat 2011.08. 01.-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 



        
                Schulcz József                                            Göndörné Frajka Gabriella 
          .................................                PH.                    ....................................                                             
                  polgármester                                                           jegyző 
 
 
5. pontot korrigálni kell: 
Hiányzik:   Szakágazat: 851020 óvodai nevelés 
 
szakfeladatrend: hatályos:  8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató az államhákztartási 
szakfeladatok rendjéről. (pm rend. hatályon kívül 2010. szept. 10-től) 
 
Kötelező elem: 
 
irányító szerv: neve +címe 
fenntartó neve + címe 
 
ha 2011.  08. 01-től hatályos, szerintem utalni kellene a mostani képv.test. határozatra. 
 
részemről ennyi korrigálás lenne. szerintem összetettebb mint korábban volt.  
 
 
Kolláganőm jelezte, hogy az Ő oldaláról rendben. 
üdv. kovács mária 
 


