
 

Okirat száma: 03/182-3/2020. 

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 Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 09. 18. 

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

2.2.1. megnevezése: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 
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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 ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, alapfokú 
oktatást megelőző nevelés, felkészítés az alapfokú oktatás megkezdésére, az átmenet 
biztosítása az óvodai nevelésből az alapfokú oktatásba történő induláshoz. Az 
alaptevékenysége az óvodai nevelés és ellátáson túlmenően, a korai fejlesztés, sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai ellátása – ide nem értve a mozgássérült gyermekek 
ellátását – beszédfogyatékos gyermekek ellátása, nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés, ellátás, óvodai intézményeinek programjainak elkészítése, óvodai és munkahelyi 
étkeztetés. A nemzetiségi nyelvi nevelés, a gyermek nyelvi környezetének biztosítása. A 
gyermekek nyelvismeretének függvényében minél teljesebb nemzetiségi nyelven folyó 
kommunikáció kialakítása. Az egészséges nemzet és nemzetiségi tudat fejlesztése, 
nemzetiségi értékek erősítése, a közösséghez való kötödés erősítése.  

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 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentlászló község közigazgatási 
területe (melyen belül az óvoda feladat ellátási kötelezettsége elsősorban a Pilisszentlászló 
községben bejelentett lakcímmel rendelkező, másodlagosan a Pilisszentlászló községben 
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint tartózkodó óvodás korú gyermekre terjed ki.) 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pilisszentlászló Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel az intézményvezetőt. Pilisszentlászló Község 
Polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat. A költségvetési szerv vezetője a vezető 
óvodapedagógus. Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 
pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó 
önkormányzat jegyzője köteles elvégezni. Az intézményvezető megbízását az 
önkormányzat képviselő-testülete határozott időre, 5 éves időtartamra adja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 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 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig óvodai nevelés, az egyik csoportban szlovák nemzetiség nevelés. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az éves költségvetését Pilisszentlászló 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Az intézmény 
gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda  46 

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 
2009 Pilisszentlászló, Béke utca 
2. 

2 használati jog kivett óvoda 

 


