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Okirat száma: OKT-91084-3/2017.  

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 Mesekert Óvoda alapító 

okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Mesekert Óvoda 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4033 Debrecen, Körtefa utca 3. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  Mesekert Óvoda Jánosi Utcai Telephelye  4033 Debrecen, Jánosi utca 88. 

2 Mesekert Óvoda Dombostanya Telephelye 4002 Debrecen-Dombostanya, Tank utca 92. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontjának a) alpontja szerinti 
óvodai nevelés. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Ellátja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatait, továbbá a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, valamint 

azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, akik 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

 

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 működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város 

közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezető megbízásáról 

nyilvános pályázat útján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A 

megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre adható. Az intézmény magasabb vezetője felett az 
egyéb munkáltatói jogokat Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. 

 

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 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés,  a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Személyi juttatások, munkaadót terhelő 
járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális előirányzatai felett jogosult 

rendelkezni. A pénzügyi – gazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ 

látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti 

jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A gazdálkodás 

részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

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

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Mesekert Óvoda székhely  - 120 

2 Mesekert Óvoda Jánosi Utcai Telephelye  - 75 

3 Mesekert Óvoda Dombostanya Telephelye - 27 

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 

4033 Debrecen, Körtefa utca 3. 25232/50 Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatával 
kötött vagyonkezelési 

szerződésben 
foglaltak szerint 

Köznevelési 
feladat ellátása 

2 

4033 Debrecen, Jánosi utca 88. 4831/2 Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatával 
kötött vagyonkezelési 

szerződésben 
foglaltak szerint 

Köznevelési 
feladat ellátása 

3 

4002 Debrecen-Dombostanya, 
Tank utca 92. 

02471/5 Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatával 
kötött vagyonkezelési 

szerződésben 
foglaltak szerint 

Köznevelési 
feladat ellátása 

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 Mesekert 

Óvoda 2017. május 25. napján kelt, 2017. augusztus 31. napjától alkalmazandó OKT-91084-

2/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Debrecen, 2017. június 15.                        P.H. 

Magyar Államkincstár 


