
 

Okirat száma: K/2915-2/2020 

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(z) KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR 
ÓVODA alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4751 Kocsord, Árpád utca 57. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1979.08.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kocsord Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4751 Kocsord, Szent István utca 13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4751 Kocsord, Szent István utca 13. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kocsord Község Önkormányzata  

3.2.2. székhelye:4751 Kocsord, Szent István utca 13. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. § 
(1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 24. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok. Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában valamint 21/A§-ában, 21/B §-ában 
valamint 21/C §-ában meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával 
kapcsolatos feladatokat is. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenysége:Az óvoda feladata agyermekek 2,5 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig az óvodai nevelés biztosítása; segíti a gyermekek testi, értelmi, 
mentális és közösségi életre valló beilleszkedését; a gyermekek sokoldalú, harmonikus 
fejlesztése; a gyermekek személyiségének kibontakoztatása, valamint - mindazon 
képességeknek a fejlesztése, amelyek a gyermeket alkalmassá teszik iskolai tanulmányainak 
megkezdésére. Az óvodai nevelés az alapfokú oktatás első szintjét megelőző, iskolás kor előtti 
oktatás, mely egész napos tevékenység keretében folyik. 

Magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés. 

Óvodai fejlesztő program alapján integrációs felkészítés: Szociális helyzetükből és    
fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából részt vevő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek a többi gyerekkel azonos óvodai csoportban történő elhelyezése.   

Intézményi étkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, valamint főzőkonyha működtetése. 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kocsord község közigazgatási 
területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.         A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt a képviselő-testület 

         nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat Kocsord község polgármestere 
         gyakorolja. A vezető kinevezése nyilvános pályázat alapján történik. A vezetői 
         megbízás 5 évre szól.  
 

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

2 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

3 megbízási 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, nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése,  a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:Az intézmény feladatainak ellátásához, 
fenntartásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik az éves 
költségvetési rendeletében foglaltak szerint. Pénzügyi gazdasági feladatait a 
Kocsordi Polgármesteri Hivatal látja el.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a fenntartó által kibocsátott, 
gazdálkodást érintő szabályok betartása kötelező. Az intézmény kisegítő és 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda – 4751 Kocsord, 
Árpád u. 57. 

--- 86 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 

Kocsord, Árpád utca 57. 170/2 Az intézmény 
vagyona felett 
használati jogot 
gyakorol. A 
vagyon feletti 

2117 m2 területű, 
beépített ingatlan 
(4 óvodai 
csoportszoba, és 
kiszolgáló 
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egyéb 
rendelkezési jog 
– a 
vagyonrendelet 
szabályai szerint 
– az 
önkormányzat 
képviselő-
testületét illeti 
meg. 

helyiségei, és a 
konyha és 
kiszolgáló 
helyiségei 

 


