
 

Okirat száma: IV./……/2020. 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Dombóvári Százszorszép 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: Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

1.1.2. rövidített neve: Dombóvári Százszorszép Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  7200 Dombóvár, III. utca 34. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Dombóvári Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Bölcsődéje 

7200 Dombóvár, Kórház utca 35. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.08.01.  

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

2.2.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja szerinti óvodai ellátás, 
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak alapján a 
gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában. 

4.1.2. A költségvetési szerv ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti alábbi köznevelési alapfeladatokat: 

4.1.2.1. óvodai nevelés, 

4.1.2.2. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, 

4.1.2.3. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 

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 költségvetési szerv a bölcsődei ellátás keretében gondoskodik a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerint a 
három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról és 
neveléséről. A bölcsődei ellátás kiterjed a sajátos nevelési igényű, illetve a korai 
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek napközbeni ellátására is.  

4.3.2. Az óvodai ellátás keretében a költségvetési szerv gondoskodik a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerint a gyermekek neveléséről a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

4.3.3. A költségvetési szerv az óvodai nevelő munkáját a nevelési programja szerint végzi. 
A szülők igényei alapján különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 
tehetséggondozása terén önkéntes foglalkozások formájában. 

4.3.4. A költségvetési szerv integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi 
gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
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beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. 

4.3.5. A költségvetési szerv egy gyermekcsoportban német nemzetiségi óvodai nevelést 
folytat. 

4.3.6. A költségvetési szerv szükség esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI 
rendeletben foglaltak szerint a nemzetiségi nevelés megszervezésének 
kezdeményezése esetén a kezdeményezett formában biztosítja a nemzetiségi óvodai 
nevelést. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

5 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

10 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

11 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Dombóvár város közigazgatási területe. A költségvetési szerv kötelező felvételi körzetét a 
fenntartó erre jogosult szerve külön döntésben állapítja meg az óvodai ellátás 
tekintetében. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése szerint határozott időre – legfeljebb 5 évig terjedő 
időtartamra – bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízását Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vonhatja 
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vissza.  A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Dombóvár város 
polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdésének g) pontja alapján; egyéb munkáltatói jog a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) 
pontjában meghatározott jogkör. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról. 

2 Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

3 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

4 
Közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde. 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

6.1.2.1. óvodai nevelés, 

6.1.2.2. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, 

6.1.2.3. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  

A költségvetési szerv költségvetés alapján, a jogszabályokban meghatározott 
feltételek mellett gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott előirányzatokon belül, a 
létszámkeretét is beleértve. Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig 
rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben 
vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 
finanszírozható. A költségvetési szerv tekintetében az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
(7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.) látja el a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásban foglaltak szerint. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Dombóvári Százszorszép Óvoda (székhely)  140 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100106.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100106.TV
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2 
Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 
Bölcsődéje 

 84 

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 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. 2894/2 
Ingyenes 
használati jog. 

Bölcsődei 
feladatellátást 
szolgáló épület és 
udvar. 

2 7200 Dombóvár, III. utca 34. 3204 
Ingyenes 
használati jog. 

Óvoda épülete 

3 7200 Dombóvár, III. utca 34. 3163/45 
Ingyenes 
használati jog. 

Az óvodához 
tartozó 
beépítetlen terület 

4 7200 Dombóvár, III. utca 34. 3163/4 
Ingyenes 
használati jog. 

Az óvodához 
tartozó 
beépítetlen terület 

 


