
 

Okirat száma: 1/2015. 

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(z) Balatonakarattyai Szilfa 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8172 Balatonakarattya, Bakony u. 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. szeptember 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Ávr. 5. § (1) bekezdés c) pontja 

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

2.3.1. megnevezése: Balatonakarattya Község Önkormányzata 

2.3.2. székhelye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Balatonakarattya Község Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Balatonakarattya Község Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat feladata a 
településen az óvodai ellátás biztosítása. Továbbá a 2011. évi CXC. számú nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján közfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az óvodai 
nevelést. 

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.  Biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelését. 
4.3.2.  Kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önművelődéshez, a harmonikus testi és 

lelki fejlődéshez, valamint az óvodai neveléshez szükséges alapvető képességeket és 
igényeket. 

4.3.3.  Az intézmény felel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a 
gyermeki közösség kialakításáért és fejlődéséért. 

4.3.4. A környezeti nevelés az óvoda minden pedagógusának, illetve – a lehetőségekhez 
mérten – minden nevelési órai és nevelési órán kívüli foglalkozás feladata, melynek 
célja a gyermekekben a környezettudatos magatartás kialakulása, a fenntarthatóság, 
mint alapelv fontosságának tudatosítása, a környezetért felelős életvitel elősegítése, 
valamint a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 
szokásrendszer megalapozása. 

4.3.5.  Az alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység végzése: étkeztetés, 
intézményi vagyon működtetése. 

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 működési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonakarattya Község 
Önkormányzatának közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerve vezetőjét 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. A 
kinevezés határozott időtartamra, 5 évre szól, nyilvános pályázati eljárás útján, a 
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mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Balatonakarattya Község Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

2 alkalmazott 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 

3 egyéb (pl. megbízási) 2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai 
Kirendeltsége (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8172 Balatonakarattya, Bakony u. 7.  25 

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 
8172 Balatonakarattya, Bakony 
u. 7. 

2385/1 használati joga óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Balatonakarattya, 2015.07.27. 

P.H. 

»aláírás« 
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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 
Balatonakarattya Község Önkormányzata 2017. ……………………… napján kelt, 2017. augusztus 1. 
napjától alkalmazandó 1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 


