
Pilismarót Község Önkormányzat Pilismaróti Mesevár Óvodájának 

Alapító Okirata 

 

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv. ) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdése alapján, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 

(a továbbiakban: Ámr.) 5. § (1) és (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján,  valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 

alapító okiratot adja ki: 

 

1./ Költségvetési szerv alapadatai: 

- Költségvetési szerv megnevezése:  Pilismaróti Mesevár Óvoda 

- Székhelye:      2028 Pilismarót, Iskola u. 2. 

- alapító szerve:     Községi Tanács, Pilismarót 

- alapításának éve:     1974. december 31. 

- költségvetési szerv típusa, közfeladata 

  a köznevelési törvény szerint:   óvoda, óvodai nevelés (2011. évi CXC. tv. 4. § 

1/a pontja alapján.) 

- illetékessége, működési köre:   Pilismarót Község közigazgatási területe 

- gazdálkodási besorolás:    önállóan működő költségvetési szerv, 

       pénzügyi-gazdálkodási feladatait a  

       Pilismarót-i Polgármesteri Hivatal látja el, 

       munkamegosztási megállapodás alapján 

- alaptevékenységi szakágazat:  851020 óvodai nevelés 

- OM száma:      031753 

 

2./ Irányító szervének neve, székhelye: 

       Pilismarót Község Önkormányzat 

  Képviselő-testülete 

  2028 Pilismarót Rákóczi u. 15. 

2./a Alapító neve, székhelye: 

       Pilismarót Község Önkormányzat 

  2028 Pilismarót Rákóczi u. 15. 

2./b Fenntartó neve, székhelye: 

       Pilismarót Község Önkormányzat 

  2028 Pilismarót Rákóczi u. 15. 

 

4./ A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a 

közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, a 

közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján öt év, határozott időtartamra nevezi ki. 

 

5./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 

A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a 

költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére 

elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka 



Törvénykönyvéről szóló, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

A költségvetési szerv vezető óvónője vezetői tevékenységét egy általános helyettes vezető óvónő 

közreműködésével látja el. 

 

6./ A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 

szerv vezetőjeként járhat el: 

 

a/ A költségvetési szerv vezetője a vezető óvónő, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. A 

vezetésben fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény, az 

államháztartási és számviteli törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 

Törvénykönyve, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá a költségvetési szerv Szervezeti és 

Működési szabályzata határozza meg. 

b/ A költségvetési szerv vezetőjének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 

c/ A vezető óvónő helyetteseit vezetői részfeladatok ellátásával írásban is megbízhatja. 

 

7./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga: 

 

7.1. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 

képező Iskola u. 2. szám alatt lévő 1029/1 hrsz.-ú, 2839 m
2 

alapterületű ingatlant. 

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékét (adatait) az 

ingatlan tulajdonosa, Pilismarót Község Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése 

végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és 

nyilván tartják. 

A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, illetve 

nyilvántartott eszközöket az intézményi leltára rögzíti. Ezen eszközöket az intézmény a feladata 

ellátásához szabadon használhatja. 

A költségvetési szerv ingó vagyonához tartoznak az oktatási intézmény jogelődjei által, saját részre 

megvásárolt, oktatási intézmény tulajdonát képező eszközök, amelyeket az intézményi leltár rögzít. 

Ezen eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon használhatja. 

 

7.2. A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag az irányító 

szerv, Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és terhelheti meg 

(jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), - a Képviselő-testület által 

megalkotott, a jogügylet előkészítése időpontjában érvényes és hatályos központi és önkormányzati 

rendelet keretei között. 

 

8. Költségvetési szerv tevékenysége: 

 
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

TEÁOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

Alaptevékenység megnevezése 
 

Alaptevékenysége – államháztartási szakágazat 

 besorolás: óvodai nevelés 851020 

Óvodai nevelés intézményeinek programjainak 

komplex támogatása                                                           

Óvodai nevelés, ellátás 

 

 

 

851000 

 

851011 



Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 

- részképességzavarral küzdő sajátos nevelési 

igényű gyerekek fejlesztése, nevelése 

-enyhe fokban értelmi, mozgás, beszéd és egyéb 

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyerekek 

különleges gondozása, kivétel az autista gyerekek  

-beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyerekek fejlesztése, oktatása fejlesztő 

pedagógus segítségével 

851012 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

9./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

 

10./ Az intézmény köznevelési törvény szerinti típusa: óvoda 

 

11./ Maximális gyermek-, tanulólétszám: 

11.1./ A költségvetési intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  75 fő. 

11.2./ Csoportszám: 3 

 

12./ A költségvetési szerv hosszú és kör alakú körbélyegzőjének felirata: 

Hosszúbélyegző: 

 1. 

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 

2028 Pilismarót, Iskola u.2. 

 2. 

Körbélyegző: 

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

MESEVÁR ÓVODA 

2028 Pilismarót, Iskola u. 2. 

 

Záradék: 

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 

hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, a Pilismaróti Mesevár Óvoda jelen alapító okirata a 

67/2006. (V.29.) önkormányzati határozattal jóváhagyott és azt módosító 111/2008. (XI.24.), 

30/2009. (IV.27.), 68/2009. (IX.7.), illetve a 39/2013. (IV.30.) önkormányzati számú határozatokat 

egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza, mely 2013. május 1 napjától hatályos. 

 

Pilismarót, 2013. április 15.  

 

 

        Pergel István     Balázs Márta  

                                polgármester           jegyző 

 


