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Okirat száma: ÖHO/203 -2/2015 

 

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 Lurkóvár Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

 1.1.1. megnevezése   LURKÓVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

1.2.  A költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye:  9200. Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.       A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.06.22. 
 

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

2.2.1. megnevezése:   Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
 

2.2.2. székhelye:   9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1.       A költségvetési szerv irányító szervének/ felügyeleti szervének  
 

3.1.1. megnevezése:   Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

3.1.2. székhelye:   9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11. 
    
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége  
 

4.1.      A költségvetési szerv közfeladata:  óvodai ellátás 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1. 851020 óvodai nevelés 
 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
Az óvodában a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig a nevelés 5 csoportban, a helyi 
nevelési program szerint, a teljes óvodai életet, a gyermekek napközbeni ellátását is magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda kiemelten foglalkozik a kompetencia alapú neveléssel, ezen belül 
a mozgásfejlesztéssel, a testi-lelki egészség védelmével. 

 

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 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: az óvoda felvételi körzete 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-68 §, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. alapján nyilvános pályázat útján 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a 
polgármester gyakorolja az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti 1992.évi XXXIII. törvény 
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és 
működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 
 
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
 

6.1.1. megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
6.1.2. székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11. 
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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: Pénzügyi-gazdasági feladatait az Intézményi 

Működtető és Gazdálkodási Szervezet látja el. 
 

6.3. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
 

6.3.1. székhelyén: 125 fő 
 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 

 ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1. 9200 Mosonmagyaróvár, 
Lajtaszer 27. 

472 1037 Az intézmény a 
használatába adott 
ingatlan és ingó 
vagyonnal az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. 
törvényben és annak 
végrehajtási 
rendeletében, a 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletben, 
a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi 
CXCVI. törvényben, 
valamint az 
Önkormányzat 
vagyonáról szóló 
11/2012.(II.24.) 
önkormányzati 
rendeletében foglaltak 
szerint gazdálkodik. 

 

óvoda 

 
 
 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. október 25. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 

Mosonmagyaróvár, 2015. február 26. 

 
Dr. Árvay István                             P.H.   Fehérné Bodó Mariann 

 polgármester        jegyző  
    


