
 

Okirat száma: MT/955-3/2021. 

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 Mezőtárkányi Mesevár 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A ko ltse gvete si szerv 

1.1.1. megneveze se: Mezo ta rka nyi Meseva r O voda 

1.2. A ko ltse gvete si szerv 

1.2.1. sze khelye: 3375 Mezo ta rka ny, Ra ko czi Ferenc ú t 38. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A ko ltse gvete si szerv alapí ta sa nak da túma: 1994. ma jús 24. 

2.2. A ko ltse gvete si szerv alapí ta sa ra, a talakí ta sa ra, megszú ntete se re jogosúlt szerv 

2.2.1. megneveze se: Mezo ta rka ny Ko zse g O nkorma nyzata 

2.2.2. sze khelye: 3375 Mezo ta rka ny, Kossúth ú t 81. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltse gvete si szerv ira nyí to  szerve nek 

3.1.1. megneveze se: Mezo ta rka ny Ko zse g O nkorma nyzata 

3.1.2. sze khelye: 3375 Mezo ta rka ny, Kossúth ú t 81. 

3.2. A ko ltse gvete si szerv fenntarto ja nak 

3.2.1.  megneveze se: Mezo ta rka ny Ko zse g O nkorma nyzata 

3.2.2. sze khelye: 3375 Mezo ta rka ny, Kossúth ú t 81. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltse gvete si szerv ko zfeladata: O vodai ella ta s (Magyarorsza g helyi o nkorma nyzatairo l 
szo lo  2011. e vi CLXXXIX. to rve ny 13. § (1) bekezde se nek 6. pontja szerint) 

4.2. A ko ltse gvete si szerv fo teve kenyse ge nek a llamha ztarta si szaka gazati besorola sa: 

 szaka gazat sza ma szaka gazat megneveze se 

1 851020 O vodai nevele s 

4.3. A ko ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge: 

a) Az o vodai nevelo múnka az O vodai Nevele s Orsza gos Alapprogramja ra e pú lo , jo va hagyott helyi 
nevele si program szerint folyik. 

b) Korszerú  szí nvonalon, egyse ges nevelo múnka val, a szú lo kkel egyú ttmú ko dve biztosí tani a 
gyermek szeme lyise ge nek komplex fejleszte se t. 

c) Az o vodai nevele s szakasza a gyermek 3 e ves kora ban kezdo dik, e s addig az ido pontig tart, 
ameddig a gyermek a tanko telezettse g (ko zoktata si to rve ny ide vonatkozo  fejezete) teljesí te se t 
meg nem kezdi. Az o voda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik e lete ve t a felve tele to l 
sza mí tott fe l e ven belú l beto lti, felte ve, hogy minden, a telepú le sen, vagy ha a felve teli ko rzet to bb 
telepú le sen tala lhato , az e rintett telepú le seken lako hellyel, ennek hia nya ban tarto zkoda si hellyel 
rendelkezo  ha rome ves e s anna l ido sebb gyermek o vodai felve teli ke relme teljesí theto . 

d) Biztosí tani a szocia lisan ha tra nyos helyzetú  gyermekek 3 e ves korto l to rte no  o vodai felve tele t, 
differencia lt fejleszte se t, fejlo de se nek segí te se t. A c) pont ma sodik mondata ban foglaltakat 
megfelelo  mo don jelen esetben is alkalmazni kell. 

e) Ke pesse g kibontakoztato  e s integra cio sfelke szí te s, o vodai fejleszte s (HHH-s gyermekek o vodai 
fejleszto  programja) 

f) A Nemzeti Ko znevele si to rve nyben meghata rozott valamennyi saja tos nevele si ige nyú  
gyermekek integra lt fejleszte se. 

g) Beilleszkede si, tanúla si, magatarta si nehe zse ggel kú zdo  gyermekek ella ta sa, fejleszte se. 

h) Az inte zme nybe ja ro  gyerekek napko zbeni ella ta sa val o sszefú ggo  teljes ko rú  feladatok 
megszerveze se (gondoza s, e tkeze s). 

i) A pedago giai szakmai szolga ltato  inte zme nyek útazo  pedago gúsainak szakszolga latait ige nybe 
ve ve biztosí tani a gyermekek logope diai ella ta sa t, egye ni fejleszte se t. 

j) Beja ro  gyermekek nevele se, fejleszte se. 

k) Mosodai teve kenyse g ella ta sa. 

4.4. A ko ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge nek korma nyzati fúnkcio  szerinti megjelo le se: 

 
korma nyzati 
fúnkcio sza m 

korma nyzati fúnkcio  megneveze se 

1 
013350 Az o nkorma nyzati vagyonnal valo  gazda lkoda ssal kapcsolatos 

feladatok 

2 091110 O vodai nevele s, ella ta s szakmai feladatai 
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3 
091120 Saja tos nevele si ige nyú  gyermekek o vodai nevele se nek, ella ta sa nak 

szakmai feladatai 

4 091140 O vodai nevele s, ella ta s mú ko dtete si feladatai 

5 096015 Gyermeke tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

6 096025 Múnkahelyi e tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

7 107080 Ese lyegyenlo se g elo segí te se t ce lzo  teve kenyse gek e s programok 

8 
107090 Roma k ta rsadalmi integra cio ja t elo segí to  teve kenyse gek, 

programok 

9 041231 Ro vid ido tartamú  ko zfoglalkoztata s 

10 041232 Start-múnka program - Te li ko zfoglalkoztata s 

11 041233 Hosszabb ido tartamú  ko zfoglalkoztata s 

12 041237 Ko zfoglalkoztata si mintaprogram 

13 086020 Helyi, te rse gi ko zo sse gi te r biztosí ta sa, mú ko dtete se 

4.5. A ko ltse gvete si szerv illete kesse ge, mú ko de si terú lete: Mezo ta rka ny Ko zse g O nkorma nyzat 
ko zigazgata si terú lete. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A ko ltse gvete si szerv vezeto je nek megbí za si rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét nyilvános pályázat útján Mezőtárkány Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és annak végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet figyelembevéte-
lével nevezi ki és menti fel. A kinevezés 5 éves időtartamra szól. Az egyéb múnkáltatói jogokat 
a polgármester gyakorolja. 

5.2. A ko ltse gvete si szervne l alkalmaza sban a llo  szeme lyek jogviszonya: 

 foglalkoztata si jogviszony jogviszonyt szaba lyozo  jogszaba ly 

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

to rve ny 

2 múnkava llalo i múnkaviszony A Múnka to rve nyko nyve ro l szo lo  2012. e vi I. to rve ny 

3 
ko zfoglalkoztatotti jogviszony A ko zfoglalkoztata sro l e s a ko zfoglalkoztata shoz 

kapcsolo do , valamint egye b to rve nyek mo dosí ta sa ro l 
szo lo  2011. e vi CVI. to rve ny 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znevele si inte zme ny 

6.1.1. tí púsa: o voda 

6.1.2. alapfeladata nak jogszaba ly szerinti megneveze se: o vodai nevele s 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszefú ggo  jogosí tva nyok: ko ltse gvete si elo ira nyzata n belú l o na llo an 
gazda lkodik, ella tja a ko telezettse gva llala ssal, útalva nyoza ssal e s szakmai teljesí te s-igazo-
la ssal o sszefú ggo  feladatokat. 
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6.2. A feladatella ta si helyenke nt felveheto  maxima lis gyermek-, tanúlo le tsza m 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat megnevezése 
munkarend 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanúlólétszám 

1 
3375 Mezőtárkány, 
Rákóczi Ferenc út 
38. 

óvodai nevelés  75 

6.3. A feladatella ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan cí me ingatlan 
helyrajzi 
sza ma 

vagyon feletti 
rendelkeze s joga 
vagy a vagyon 
haszna lati joga 

az ingatlan 
fúnkcio ja, ce lja 

1 
3375 Mezo ta rka ny, Ra ko czi 
Ferenc ú t 38. 

829 Haszna lati jog o voda 

 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a MEZŐTÁRKÁNYI MESEVÁR ÓVODA 2021.
május 18. napján kelt,  2021. augusztus 31. napjától alkalmazandó MT/955-2/2021. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Eger, 2021. május 25.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Zay Ferenc


Egyedi azonosítója: KT10040


Beosztása: igazgató


Szervezeti egység megnevezése: Heves Megyei Igazgatóság


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.05.25 12:10:47


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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