
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. május 24-ei ülésére 

 

 

Tárgy:       A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde 

       és Konyha alapító okiratának módosítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi 

Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2068-2/2022. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása két 

okból szükséges:  

A megnövekedett óvodai gyermeklétszám miatt 65/2021.(IX.30) KT határozatban döntés 

született egy új óvodai csoportszoba kialakításáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

irattárának helyén, a Kossuth L. utca 4. szám alatt.  

 

 

A 13. csoport kialakítása az alapító okirat módosítását generálja.  

 

Másrészről a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája 2022. 

április 11-ei TOL-ÁHI/125-14/2022. iktatószámú levelében a következő tájékoztatást adta: 

 

„Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 167/A § (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a 

törzskönyvi jogi személy alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint.  

 

A 2021. éves költségvetési beszámoló ellenőrzési szempontjai között szerepel az önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzat, társulás és költségvetési szervek által használt, a 05A és 06A 

űrlapokon kimutatott kormányzati funkcióknak a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás adataival 

történő összevetése.” 

 

A Magyar Államkincstár részéről az ellenőrzés eredményeként a Dunaföldvári Eszterlánc 

Óvoda, Bölcsőde és Konyha vonatkozásában az a megállapítás született, hogy a 104037 

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (ezzel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása) - 

önkormányzat által használt kormányzati funkció nem szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban, 

ezért azt felvenni szükséges.  

 

Fentiek mellett ezért is indokolt az alapító okirat módosítása. Az alapító okiratot módosító 

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.  

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Dunaföldvár, 2022. május 12.    Horváth Zsolt sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. 2022. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde 

és Konyha az alapító okiratának módosító okiratát az 1. melléklet szerint, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerint. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti alapító okiratot és módosító okiratot 

megküldésére a Magyar Államkincstárnak, a törzskönyvi nyilvántartásában történő 

átvezetés céljából, illetve valamint a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, intézkedés 

megtételére. 

 
 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

   Úr-Hosszú Edina Ilona – intézményvezető 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Magyar Államkincstár 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 
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Tolna Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 

Megyei Közgyűlés Elnökének  
Valamennyi Helyi Önkormányzat Vezetőjének Iktatószám: TOL-ÁHI/125-14/2022. 

Nemzetiségi Önkormányzat, Társulás Elnökének Ügyintéző: Gróf Ildikó    

 Telefon: 74/416-411 

Székhelyén  

    

Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók felülvizsgálata 

 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 167/A. § (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a 

törzskönyvi jogi személy alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint.  

 

A 2021. éves költségvetési beszámoló ellenőrzési szempontjai között szerepel az önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzat, társulás és költségvetési szervek által használt, a 05A és 06A 

űrlapokon kimutatott kormányzati funkcióknak a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás 

adataival történő összevetése.  

 

Az ellenőrzés eredményeként feltárt eltérések a KGR-K11 felületén a 2021. Éves költségvetési 

beszámoló hiánypótlásának szövegezésében kerülnek kiírásra 2022. április 12-én. Kérjük ennek 

alapján az érintett kormányzati funkciókra könyvelt összegek jogszerűségének felülvizsgálatát 

és amennyiben szükséges, a könyvelés és a beszámoló javítását elvégezni szíveskedjenek.  

Abban az esetben, ha a kormányzati funkciókra történő könyvelés jogszerű volt, szükséges a 

hiányzó kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése az alábbiak 

szerint: 

 

Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat esetében az Ávr. 167/C. § (2) bekezdése szerint a 

helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a 167/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében 

meghatározott adatának módosítását változás-bejelentési kérelem benyújtásával igényelheti. A 

kérelmet a B203-Változásbejelentési kérelem és C6-Pótlapjának kitöltésével elektronikusan 

(ÁNYK keretprogramon keresztül) a kérelmező önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba 

bejelentett hivatali/cégkapus azonosításával kell megküldeni. A kérelemhez az Ávr. 167/E. § (1) 

bekezdése alapján csatolni szükséges az adatmódosítást jóváhagyó közgyűlési, önkormányzati 

képviselő-testületi határozat kivonatát.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy helyi önkormányzat esetén, amennyiben a kormányzati funkciók a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló rendeletben vagy annak mellékletében 

szerepelnek, határozat helyett az SZMSZ módosítására van szükség, mely módosító rendeletet és a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t (egy fájlba szkennelve) kell a bejegyzési 

kérelemhez csatolni. Az SZMSZ függeléke határozattal módosítható. 
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Társulás az Ávr. 167/C. § (3) bekezdése szerint a 167/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében 

meghatározott adatának módosítását változás-bejelentési kérelem benyújtásával igényelheti. A 

társulás kérelmét a B203-Változásbejelentési kérelem és C6-Pótlapjának kitöltésével a választott 

kapcsolattartási forma szerint elektronikusan (ÁNYK keretprogramon keresztül) a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejelentett hivatali/cégkapus azonosításával, ennek hiányában papír alapon 
küldheti meg. A társulás kormányzati funkcióit a társulási megállapodás vagy annak melléklete 

tartalmazza, így a módosítási kérelemhez az Ávr. 167/E. § (1) bekezdése szerint a módosított 

társulási megállapodást, valamint annak elfogadásáról a tag önkormányzatok minősített 

többséggel hozott képviselő-testületi határozatait kell csatolni.        

 

Költségvetési szerv esetében az alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölését az 

alapító okirata tartalmazza, így ebben az esetben az alapító okirat módosítására van szükség. Az 

Ávr. 167/C. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosítást az 

irányító szerv (önkormányzat, társulás) jogosult benyújtani. A kérelmet a B202-

Változásbejelentési kérelem és C6-Pótlapjának kitöltésével elektronikusan (ÁNYK 

keretprogramon keresztül) a kérelmező (önkormányzat, társulás) törzskönyvi nyilvántartásba 

bejelentett hivatali/cégkapus azonosításával kell megküldeni. Elektronikus ügyintézést nem 

választott társulások a kérelmüket papír alapon nyújthatják be. A kérelemhez mellékelni kell a 

kincstár honlapján közétett okirat minta szerinti módosító okiratot, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, továbbá az ezek elfogadásáról szóló 

önkormányzati képviselő-testületi/társulási tanácsi határozat kivonatát.  

 

Az elektronikus kérelmekhez a jogszabályban előírt mellékleteket elektronikus közokiratként, 

illetve hiteles elektronikus másolatként kell csatolni.   

Elektronikus közokirat esetében papír alapú okirat egyáltalán nem készül, a kiállított 

elektronikus okiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 

elektronikus aláírást (alapító okirat és annak módosításának kiadására jogosult polgármester, 

elnök) és időbélyegzőt kell elhelyezni.  

Hiteles elektronikus másolat esetén a közokirat eredetiben papír alapon került kiállításra és 

aláírásra, melyet „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező” szövegű hitelesítési záradékkal 

és fokozott biztonságú elektronikus aláírással (polgármester, alpolgármester, elnök, jegyző, 

aljegyző) és időbélyegzővel kell ellátni.  

 

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. 

(XII.7.) PM rendelet 2. §-a alapján a támogatási célú és a technikai funkciókat, valamint a 

vállalkozási tevékenységek kormányzati funkcióit (csatolt mellékletben) az okiratokban nem 

kell szerepeltetni és azok a törzskönyvi nyilvántartásba sem jegyezhetők be.  

 

Kérjük – amennyiben szükséges – a kormányzati funkció(k) törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejelentéséről mielőbb intézkedni szíveskedjenek.  

 

 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

Tisztelettel: 

 

Fehér János igazgató nevében és megbízásából:  

                                                              

János Marianna 

   államháztartási irodavezető 
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Melléklet 
 

  
           KTÖRZS rendszerből kitiltott kormányzati funkciók 

 

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 

012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül 

017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről 

018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 

018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 

042120 Mezőgazdasági támogatások 

044320 Építőipar támogatása 

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása 

047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 

047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai 

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása 

071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása 

071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása 

072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 

072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 

072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása 

073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 

074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 

081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása 

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai 

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
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104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

104052 Családtámogatások 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 

 



 

Okirat száma: DFV/       /2022. 

Módosító okirat 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Dunaföldvár Város Önkormányzata 
által 2019. június 29. napján kiadott DFV/1279-2/2019. számú alapító okiratát 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    /2022. (V.24.) KT határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. alapító okirat 4.3.3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.3.3.1.1.biztosítja az óvodai, bölcsődei, általános iskolai, gimnáziumi és szakiskolai 
gyermekek/tanulók étkeztetését a vonatkozó jogszabályok alapján, az ott étkező felnőttek, a 
munkahelyi vendéglátás területén a pedagógus étkezők étkeztetését, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetést a fenntartó megrendelése alapján 
 

2. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:  

17 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 
3. Az alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat 5. sorában a „55 fő” helyébe a „80 fő” 

szövegrész lép. 

Jelen módosító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Horváth Zsolt  
polgármester 

 



Okirat száma: DFV/    /2022. 

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 Dunaföldvári Eszterlánc 
Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Konyha 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-

23/A. 

2 
Varázskert Bölcsőde  7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-

23/B. 

3 Duna-parti gyermektábor 7020 Dunaföldvár, Helyrajzi szám: 170/4. 

4  7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4.  

5  7020 Dunaföldvár, József tér 8. 

6  7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. július 31. 

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

2.2.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 

7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. 



 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján a köznevelés, mely magában foglalja az óvodai nevelést, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek 
bölcsődei ellátása és az intézményi gyermekétkeztetés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a 
gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és az 
óvodai étkeztetést. 

4.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol e törvény 
5. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik. Az óvodai 
nevelés keretében végzik a 4. § 13. pontja alapján a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a) 
pontja különleges bánásmódot igénylő gyermekek és a b) pont szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program alapján történő 
segítését. A szakértői bizottság vélemény alapján a köznevelési törvény 4. § 25. pontja 
szerint a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral -) integrált 
nevelését, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási zavar kialakulásának 
prevencióját.  

4.3.2. A bölcsődei önként vállalt feladatként ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
szakszerű napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, testi és pszichés szükségletek 
kielégítése, fejlődésük és fejlesztésük elősegítése; a korai fejlesztés és gondozás 
módszereinek, eszközeinek alkalmazásával az eltérő nevelési igényű gyermekek szakszerű 
ellátása; időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport indítása. 

4.3.3. Biztosítja a nevelési-oktatási intézmények élelmezési tevékenységének ellátását az 
alábbiak szerint: 

4.3.3.1. Konyhát tart fenn: 

4.3.3.1.1. biztosítja az óvodai, bölcsődei, általános iskolai, gimnáziumi és szakiskolai 
gyermekek/tanulók étkeztetését a vonatkozó jogszabályok alapján, az ott 
étkező felnőttek, a munkahelyi vendéglátás területén a pedagógus étkezők 



étkeztetését, valamint a szünidei gyermekétkeztetést a fenntartó megrendelése 
alapján, 

4.3.3.1.2. étkezést biztosít a nyári táborok számára a fenntartó megrendelése esetén, 

4.3.3.1.3. további szabad kapacitás esetén más intézmények részére étkezési 
szolgáltatást végezhet a teljes rezsi költség megtérítése esetén. 

4.3.3.2. Biztosítja az óvoda-bölcsőde telephelyek épületeinek működtetését, üzemeltetését 
és karbantartását. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

3 041231 Rövid tartamú közfoglalkoztatás 

4 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

7 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

9 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

10 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

11 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

12 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

13 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

14 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

15 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

16 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

17 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

4.5.1. Óvodára vonatkozóan: Dunaföldvár 

4.5.2. Bölcsődére vonatkozóan: Dunaföldvár 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőt Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
alapján, közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg. A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés 
g) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat 
Dunaföldvár Város Polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető megbízására az alábbi 



 
 

jogszabályok vonatkoznak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
kormányrendelet.  

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 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkozatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint az egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: az Nkt. 4.§ 1.1., 1.21. pontja 
szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a Gyvt. 43. § szerinti bölcsődei ellátás.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv gazdálkodási 
tevékenységeit a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth 
Lajos utca 2.) költségvetési szerv gazdasági szervezete látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Varázskert Bölcsőde telephely - bölcsőde  40 fő 

2 
7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. székhely - 
óvoda 

 110 fő 

3 
7020 Dunaföldvár, József tér 8. telephely - 
óvoda 

 75 fő 

4 
7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7. telephely - 
óvoda 

 75 fő 

5 
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. 
telephely - óvoda 

 80 fő 

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. 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 1068/1. használati jog Óvoda 



2 
7020 Dunaföldvár, Kossuth 
Lajos utca 17-23/A. 

1324/1. használati jog Konyha 

3 
7020 Dunaföldvár, Helyrajzi 
szám:170/4. 

170/4. használati jog Gyermektábor 

4 
7020 Dunaföldvár, Kossuth 
Lajos utca 4.  

1068/3. használati jog Iroda, Óvoda 

5 7020 Dunaföldvár József tér 8. 1471/6. használati jog Óvoda 

6 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7. 3095. használati jog Óvoda 

7 
7020 Dunaföldvár, 

Kossuth Lajos utca 17-23/B. 

1324/1. használati jog Bölcsőde 

 


