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K i v o n a t  
 
Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2022. április 25-ei ülése jegyzőkönyvéből. 
 
(Kihagyva a kihagyandókat!) 

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2022. (IV.25.) határozata 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát 2022. május 1. 
nappal a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint alkotja meg. 

3.)  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okirat módosításával összefüggő dokumentumok 
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

Kmft. 
 
 

Pénzváltó István sk.   Szakácsné Marsa Edina sk. 
polgármester  jegyző 

 
A kivonat hiteles: 
 
Nyárlőrinc 2022. 04. 26. 
 
 
 
 
_______________________ 



1.sz. melléklet a 24/2022. (IV.25.) Kt. határozathoz 
 

Módosító okirat 
 
A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat által 2020. 
május 22. napján kiadott 2/2020. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 24/2022. (IV.25.) határozatára figyelemmel a következők szerint 
módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

óvodai nevelés … 

 

(óvodai 
ellátásban) 
100 fő 

2 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

bölcsődei feladat … 

(bölcsődei 
ellátásban) 14 
fő  

 

 
Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. május 1. napjától kell alkalmazni.  
 
 

*** 
 
 

2.sz. melléklet a 24/2022. (IV.25.) Kt. határozathoz 
 

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 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. Megnevezése: Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 

 
1.2. A költségvetési szerv  

1.2.1. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 



 
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 

rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.01.01. 
 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv 
2.2.1. Megnevezései: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
2.2.2. Székhelyei: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 

 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 Megnevezése Székhelye 

1. Buzás János Általános Iskola 6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4. 

2. II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési 
Központ 

 
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. 

3. Napközi Otthonos Óvoda 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 
11. 

4. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a 

5. Lakiteleki Bölcsőde 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. Megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
3.1.2. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  
3.2.1. Megnevezése: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
3.2.2. Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak 

szerinti tevékenység (óvoda) 

 b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 óvodai nevelés 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti 
óvodai nevelés; 



1.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 
1.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

- mozgáskorlátozott gyermek 
- alig látó, gyengén látó gyermek 
- nagyothalló gyermek 
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
- beszédfogyatékos gyermek 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek 

1.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek nevelése 

1.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek nevelése 
 

1.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelése az Óvodai fejlesztő program megszervezésével. 
 

4.3.2. A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek, sajátos 
nevelési igényű gyermekek és fogyatékos gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító bölcsőde 
működtetése, a jóváhagyott bölcsődei szakmai program-nevelési terv 
szerinti bölcsődei ellátás 
 

4.3.3. Módszertani szakirányítás (un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése). 
 

4.4. 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. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 

5. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

6. 104031 gyermekek bölcsődében és mini 
bölcsődében történő ellátása 

7. 104035 gyermekétkeztetés a bölcsődében, 
fogyatékosok nappali intézményében 

8. 104036 munkahelyi étkeztetésgyerekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményben 

9. 109020 szociális szolgáltatások módszertani 
szakirányítása 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

1. Nyárlőrinc Önkormányzatának Igazgatási Területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 



5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény 
vezetőjét a Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a „közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott időre 
bízza meg. 
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető. Az 
intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogszabályt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi törvény 

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

3. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A köznevelési intézmény  

6.1.1. Típusa: többcélú óvoda-bölcsőde 
6.1.2. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, 

bölcsődei ellátás  
6.1.3. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az 

intézményi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között 
önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv gazdasági szervezettel 
nem rendelkezik, a pénzügyi gazdálkodási feladatait 
munkamegosztási megállapodás alapján a Nyárlőrinci Polgármesteri 
Hivatal (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.) látja el. 

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

köznevelési intézmény 
 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

óvodai nevelés … 

 

(óvodai 
ellátásban) 
100 fő 

2 

Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde   

6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György u. 11. 

bölcsődei feladat … 

(bölcsődei 
ellátásban) 14 
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. 

6032 Nyárlőrinc, 
Dózsa György utca 
11. 

456 Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata 1/1 
arányú tulajdonjoga 
alapján gyakorolja a 
vagyon feletti rendelkezési 
jogot 

óvoda 

 

 


