
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7057 Medina, Petőfi Sándor utca 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. szeptember 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Medina Község Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde 7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Medina Község Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés, illetve 8. pontja 
gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások (ezen belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§-a szerinti bölcsődei ellátás). 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4.§-a szerinti óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§-a szerinti bölcsődei ellátás, a Bölcsődei nevelés-gondozás 
országos alapprogramja szerint nyújtott szakszerű gondozás és nevelés. 

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 

6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

8 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Medina község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetője az 
óvodavezető, akit Medina Község Önkormányzat képviselő-testülete nevez ki a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján és 
gyakorolja a felmentés jogát. Az egyéb munkáltató jogok gyakorlója a polgármester. A 
vezető kinevezése 5 éves időtartamra szól, a kinevezést nyilvános pályázat kiírása előzi 
meg. 

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 



 

3 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény óvoda- bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4.§-a szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§-a szerinti 
bölcsődei ellátás. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv önálló gazdasági 
szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi, gazdálkodási, tervezési és beszámolási 
feladatait a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége 7057 
Medina, Kossuth Lajos utca 59. látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde- 

óvoda 

 25 fő 

2 
Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde- 

mini bölcsőde 

 7 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 
7057 Medina, Petőfi Sándor utca 
10. 

187. használati jog óvoda, mini 
bölcsőde 

 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Medina, 2020. május 20. 

P.H. 

Vén Attila polgármester 
 


