
 

Okirat száma: 105-3/2018. 

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 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.  

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Konyha 5051 Zagyvarékas, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.  

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

2.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Tószeg 

5091 Tószeg, Rákóczi út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
1. pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban 
meghatározottak szerinti óvodai nevelés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti 
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. § szerinti szünidei 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

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, ellátás.  
 
Az óvodai nevelés során ellátja a következő feladatokat: 
a) az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 

b) a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelése, szocializációjának biztosítása. 

c) a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésnek 

megvalósítása. 

d) a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása. 

e) a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése. 

f) a személyiség vonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosításával. 

g) sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, integrált nevelése, ellátása az 

alábbi sajátos nevelési igény estén:  

- testi fogyatékos, enyhe fokban mozgássérült;  

- érzékszervi fogyatékos, látás-, hallássérült;  

- tanulásban akadályozott, értelmileg enyhe fokban sérült;  

- beszédfogyatékos;  

- kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő;  

- aktivitás és figyelem zavara. 

h) esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása, 

integrált óvodai nevelés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

i) az óvoda befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási 
területe, továbbá felvételt biztosít az ország területéről, illetve a határon túli magyar 
településekről jelentkezők részére is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét – pályázat útján – az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, valamint 
a képviselő-testület menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdés f) pontja alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda  

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, valamint a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve a halmozottan 
fogyatékos, és az autizmus spektrum zavarral, illetve a súlyos figyelem vagy 
magatartás szabályozási zavarral küzdő gyermekeket.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 
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6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  

5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. 

- 120 fő 

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 
5051 Zagyvarékas, Gyimesi u. 
4. 

173 használati jog óvoda 

2 
5051 Zagyvarékas, Iskola u. 
12. 

18/1 használati jog konyha 

 
 
 


