
 

Okirat száma: 2021-1/1 

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) és (3) bekezdése alapján a Csorvás Város 
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 

1.1.2. rövidített neve: Csorvási Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5920 Csorvás Bocskai utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvoda II. 5920 Csorvás, István király u. 30. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

2.2.1. megnevezése: Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Csorvás Város Önkormányzatának 
Általános Művelődési Központja 

5920 Csorvás, Bocskai u. 2. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8. § (1) bekezdése alapján Óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-42/A. §-ában meghatározott 
bölcsődei ellátás biztosítása. 

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 

4.3.1. Ellátja a következő óvodai nevelési feladatokat: 

1. az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi-lelki-szellemi szükségleteinek kielégítése; 

2. a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának biztosítása; 

3. a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének megvalósítása; 

4. a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása; 

5. a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése; 

6. a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 
tapasztalatszerzés biztosításával; 

7. különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésének megvalósítása; 

8. a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, fejleszthető, a szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, különleges 
gondozás keretében történő ellátása az alábbi típusok esetében: 
a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő: 

- tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, 
- beszédfogyatékos, 
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- pervazív fejlődési zavarú autista – enyhe autisztikus spektrumzavar. 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő pszichés fejlődés zavarai: 

- a beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai, 
- az iskola teljesítményének jellegzetes zavarai, 
- a motoros funkció specifikus/meghatározott fejlődési zavarai, 
- kevert specifikus fejlődési zavarok 
 

c) az aktivitásszabályozás és figyelem zavarai: 
- hiperkinetikus zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar), 
- magatartási zavarok, 
- a magatartás és az érzelmek kevert zavara, 
- gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok, 
- tic, 
- a viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai 

9. beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő 
gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú foglalkoztatása. 

4.3.2.  Ellátja a bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatokat: 

- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű 
gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkori és 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
 
- a gyermek 3. életévének betöltése után amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig 
nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
 
- Korai fejlesztés, gondozás: 
A bölcsődei ellátás keretében a köznevelési törvény szerinti szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban. 
 
- Fejlesztő felkészítés: 
A bölcsődei ellátás keretében a köznevelési törvény szerinti szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vehet részt. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 O vodai nevele s, ella ta s szakmai feladatai 

2 
091120 Saja tos nevele si ige nyu  gyermekek o vodai nevele se nek, 

ella ta sa nak szakmai feladatai 

3 091140 O vodai nevele s, ella ta s mu ko dtete si feladatai 

4 096015 Gyermeke tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

5 
104031 Gyermekek bo lcso de ben e s mini bo lcso de ben to rte no  

ella ta sa 
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6 
104035 Gyermeke tkeztete s bo lcso de ben, fogyate kosok nappali 

inte zme nye ben 

7 104037 Inte zme nyen kí vu li gyermeke tkeztete s 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csorvás Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézményvezetőt Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, 
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 5 évre szóló határozott 
időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre, pályázat útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Ko zalkalmazotti jogviszony A ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. 

to rve ny 

2 Munkaviszony A Munka To rve nyko nyve ro l szo lo  2012. e vi I. to rve ny 

3 Megbí za si jogviszony A Polga ri To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat a Csorvási Polgármesteri Hivatal (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.) látja 
el. 

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

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Csorva s, Bocskai utca 2. o vodai nevele s … 75 fo  

2 Csorva s, Istva n kira ly utca 30. o vodai nevele s … 75 fo  

3 
Bölcsőde Csorvás, Bocskai 
utca 2. 

bölcsődei ellátás … 24 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5920 Csorva s, Bocskai utca 2. 1795/30 ingyenes 

haszna lati jog 
O vodai nevele s, 

bo lcso dei ella ta s 

2 
5920, Csorva s, Istva n kira ly utca 30. 309 ingyenes 

haszna lati jog 
O vodai nevele s 

 


