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DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 
Társulási Tanács: 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) 

bekezdése szerinti tartalommal a Demecseri Tündérkert Óvoda alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja és a határozat melléklete szerint 
foglalja egységes szerkezetbe: 

 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
 

 
 
1) A költségvetési szerv megnevezése: Demecseri Tündérkert Óvoda 

 
2) A költségvetési szerv székhelye: 4516. Demecser, Kinizsi Pál út 1. 

 

3) A tagintézmény neve, címe: a) Demecseri Tündérkert Óvoda 
  Törzsök Béla Székelyi Tagóvodája 

4534. Székely, Illyés Gyula út 27. 
 

 Rövidített neve:     Törzsök Béla Székelyi Tagóvoda 

 
b) Demecseri Tündérkert Óvoda 
Berkeszi Tagóvodája 

4521. Berkesz, Kossuth út 1. 
 

 Rövidített neve:    Berkeszi Tagóvoda 
 

 

4) Az alapításáról rendelkező 
jogszabály:  Demecser Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
97/2012.(V.31.) ÖKT. határozata 

 

5) A költségvetési szerv alapítójának 
neve és címe:     Demecser Város Önkormányzata 

       4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
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6)  A költségvetési szerv 
fenntartójának neve és címe:  Demecseri Óvodai Társulás 

       4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
 
 

7) Alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv megnevezése,  
székhelye:     Demecseri Óvodai Társulás 

       Társulási Tanácsa 
       4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 
 
8) A költségvetési szerv 

felügyeleti szervének neve és címe: Demecseri Óvodai Társulás 
       Társulási Tanácsa 

       4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
 

 

9) A költségvetési szerv közfeladata:  A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján 

gondoskodik a gyermekek óvodai 
neveléséről. A közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben, 
valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározott óvodai nevelés 
 

10)  1 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

a) az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 
 

b) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 
 

091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

013330 Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

 
 

                                        
1 Módosította a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat I. pontja.  
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c) szakmai alaptevékenysége:  Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. 
Biztosítja a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztését, részt vesz a 

halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált nevelésében, 
óvodai fejlesztő programok szerinti 

foglalkozásokat tart, ellátja a 
beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermekeket.  

 

11) A költségvetési szerv  
illetékessége, működési köre: Demecser, Székely és Berkesz 

települések közigazgatási területe.  
 
 

12) 2  A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: --------------------------------------- 

 

 
13) 3 A költségvetési szerv 

vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény magasabb vezetőjét 
a Demecseri Óvodai Társulás 
Társulási Tanácsa bízza meg 5 év 

időtartamra. A vezetői megbízásra 
a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot kell kiírni.  

 
14) A foglalkoztatottjaira  

vonatkozófoglalkoztatási  

jogviszonyok megjelölése:  A közalkalmazottak kinevezésére a 
közalkalmazotti jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII. törvény 
(közalkalmazotti jogviszony ) 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959.évi IV. törvény alapján 
(polgári jogi jogviszony, megbízási 

szerződés) 
 

                                        
2 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat II. pontja. Hatályos: 2014.február 28. 

napjától. 
3 Módosította a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat III. pontja.  

 



4 
 

A munkaviszony létesítésére a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény rendelkezései 

az irányadóak. (munka jogi 
jogviszony) 

 

15) A költségvetési szerv jogállása:  Önálló jogi személy, az intézményt 
az intézményvezető képviseli és az 
intézmény dolgozói felett a 

munkáltatói jogkört gyakorolja. 
 

 
16) Jogelődjének a megnevezése,  

székhelye :  Az óvodai feladatok tekintetében a 

Demecseri Gimnázium, 
Szakközép- és Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és 

Nevelési, Oktatási Centrum 4516. 
Demecser, Szabolcs vezér út 4.  

 

 
 

 
17) Az intézmény típusa:   óvoda  

 

 
18) 4  Nemzetiségi és más feladatai:  Integráltan nevelt gyermekek 

ellátása,  
Integrációs felkészítés 
Óvodai fejlesztő program szerinti 

foglalkozásBeilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló ellátása.  

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek  

nevelése, ellátása. 
 
Az óvoda az alábbi sajátos 

nevelési igényű gyermekek 
fejlesztését látja el: 
 

a) mozgásszervi,  
b) érzékszervi,  

c) értelmi (ezen belül enyhe értelmi és 
közép súlyos értelmi fogyatékos), 

                                        
4 Módosította a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat IV. pontja.  
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d) vagy beszédfogyatékos,  

e) több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos,  
f) vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavarral) 
küzd.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja alapján:  
 

sajátos nevelési igényű gyermek : az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek,  aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 3. pontja alapján:  
 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: az a 
különleges bánásmódot igénylő gyermek aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített 

vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek. 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 67/A.§-a szerint: 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek  aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha 
a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül 
nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha 
a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 

megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek aki 
esetében a fentebb leírt körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek. 

 
 
19) A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény az alább felsorolt 

vagyontárgyak ingyenes használati 
jogával rendelkezik Demecser – 

Székely - Berkesz települések 
önkormányzatainak 2013. június 
15-től működő jogi személyiségű 

társulási megállapodása alapján: 
 

 

a) Demecser, Kinizsi Pál út 1. 
szám alatti, 214 hrsz-ú, 34701 

m2 alapterületű kettő óvoda 
épülettel rendelkező 
felépítményes ingatlan. 

 Az ingatlan Demecser Város 
Önkormányzat külön tulajdonát 

képezi. 
 

 

b) Székely, Illyés Gyula út 27. 
szám alatti, a székelyi 161 
hrsz-ú, 5297 m2 alapterületű 

ingatlan a rajta lévő 270 m2 
bruttó alapterületű óvoda 

épülettel (a konyha épületrészt 
nem tartalmazza). 
 

Az ingatlan Székely Község 
Önkormányzat külön tulajdonát 

képezi. 
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c) Berkesz, Kossuth út 1. szám 
alatti, berkeszi 74/2 hrsz-ú, 

1500 m2 alapterületű ingatlan 
és a rajta lévő 178 m2 
alapterületű felépítmény (a 

konyha épületrészt nem 
tartalmazza). 
 

Az ingatlan Berkesz Község 
Önkormányzat külön tulajdonát 

képezi. 
 

Térítésmentes használat illeti meg 

az intézményt a 2013. június 30-ai 
fordulónappal külön megállapodás 

alapján készítendő leltár szerinti 
ingóságok tekintetében is. 

 

 
20) A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv a 

vagyonmérlegében szereplő 

vagyont köteles megőrizni, 
valamint a gazdálkodás szabályai 

szerint kezelni és gyarapítani. A 
leltárban nyilvántartott vagyonért 
az intézmény vezetője, 

tagintézmény esetén a 
tagintézmény vezetője felelős. Az 

intézmény a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat 
alaptevékenységének ellátására, 

valamint egyéb vállalkozásnak 
nem minősülő tevékenység 
elvégzéséhez szabadon 

használhatja, de nem idegenítheti 
el, nem terhelheti meg azokat. A 

vagyon hasznosítására, a vagyon 
feletti rendelkezési jog 
gyakorlására a társult 

önkormányzatok 
vagyonrendeleteinek szabályai, 
továbbá a közoktatási társulási 

megállapodásban foglaltak az 
irányadóak. 
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21) Az intézménybe felvehető maximális  

gyermeklétszám feladat ellátási  
helyenként:     Demecser:150 fő 

       Székely  50 fő 

Berkesz.  30 fő  
 

 

22) 5 A gazdálkodással összefüggő  
jogosítványok:     --------------------------- 

 
 
 

23) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Közfeladat ellátására létrehozott 
jogi személy. Alapító okiratban 
meghatározott alapfeladatait látja 

el és nem haszonszerzésből az 
időlegesen szabad kapacitásait 
nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja.  
 

 
24) 6 Az alapító okirat módosítását a Társulási Tanács az alábbi 

határozattal fogadta el: 

 
Demecseri Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 7/2014.(II.26.) 

határozata. 
 
 

Záradék:7 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Demecseri Tündérkert Óvoda alapító okiratáról 
szóló 11/2013. (X.24.) határozat, valamint a 2013. október 24. napján kelt 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Demecser, 2014. február 28. 

 
 

          Kiss Gyula 
              a társulás elnöke 

                                        
5 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat V. pontja. Hatályos: 2014.február 28. 

napjától.  
6 Módosította a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat VI. pontja.  
7 Módosította a Társulási Tanács 7/2014.(II.26.) határozat VII. pontja.  

 


