
 

Okirat száma: 3/29-5/2021. 

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(z) Almádi Magocskák 
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. megnevezés: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Bölcsőde és Főzőkonyha 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 29-

31. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Balatonalmádi Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 14a a) pontja szerinti óvodai nevelés, 
 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 42-42/A. §, 43. §, 94.§ (3) bekezdésének a) pontja szerinti 
bölcsődei ellátás 
 

- az Nkt. 4. § 14a r) pontja szerinti a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése, 

- a Gyvt. 21.§ (1) bekezdésének a), b), g) pontja szerinti gyermekétkeztetési feladatok. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 
életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok 
ellátása, 

- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését ellátását) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása, 

- az óvodai ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, 
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére 

biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített 
álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap 
időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-
8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása. 

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő 
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása, 

- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával 
összefüggő feladatok ellátása, 

- bölcsődei ellátás, 
- bölcsődei ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő kiadások ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041232 Start – munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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4 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

9 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonalmádi város közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
 
 Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 

évre, nyilvános pályázati eljárás útján az Nkt. 67. §-ának előírásait figyelembe véve, 
valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Balatonalmádi város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján.) 

 A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán kell közzétenni. A pályázati eljárás elkészítésével összefüggő 
feladatokat a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el. 

 
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, valamint 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. tv.  

3 
Közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

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

4 megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú, közös igazgatású óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14a a) pontja szerinti 
óvodai nevelés és az Nkt. 4. §. 14a r) pontja szerint a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkezik, 
gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait feladat ellátási 
megállapodás alapján Balatonalmádi Városgondnokság (székhelye: 8220 
Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 43.) látja el. 

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

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális gyermek-
, tanulólétszám 

1 
Almádi Magocskák Óvoda és 
Bölcsőde 

óvodai nevelés  250 

2 
Almádi Magocskák Óvoda és 
Bölcsőde (bölcsőde) 

  66 

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 
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 
29-31. 

2017 vagyon használati 
joga 

főzőkonyha, 

bölcsőde 

2 
8220 Balatonalmádi, Mogyoró utca 1. 1181/33 vagyon használati 

joga 
óvoda 

 



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  ALMÁDI  MAGOCSKÁK  ÓVODA  ÉS
BÖLCSŐDE 2021.  augusztus  02.  napján kelt,  2021.  szeptember  01.  napjától  alkalmazandó 3/29-4/2021.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Veszprém, 2021. augusztus 09.
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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: László Nóra Beáta


Egyedi azonosítója: KT19056


Beosztása: felülvizsgálati és ellenőrzési osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.08.09 14:27:24


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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