
 

Okirat száma:3/2020.HVOB 

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 Pomázi Hétszínvirág Óvoda-
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:2013 Pomáz, Jókai utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde  

Pomázi Bölcsőde 

2013 Pomáz, Templom tér 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2000.07.01 

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

2.2.1. megnevezése:Pomáz Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Mesevölgyi Óvoda 2013 Pomáz, Beniczky utca 11. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése:Pomáz Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13.§(1) 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 
8. (1) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai neveléssel és a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatok ellátása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§(1) 8. pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a települési 
önkormányzat, amelynek területén, tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles 
működtetni. 

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. törvényben (továbbiakban: Nkt.) foglaltak 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekneveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magába foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. 
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, 
illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek fejlesztése (részképesség-zavar, kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar, figyelemzavar), illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 
integrált nevelése. 
Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése. Beszédfogyatékos gyermekek terápiája. 
Enyhe fokban testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztése. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 35. § foglaltak szerint a bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az 
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. 
A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 42.§ foglaltak 
irányadó.  Nkt. 7. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény az alaptevékenység 
mellett gyermekétkeztetési feladatot is ellát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 22.§ (5) bekezdése szerint a jogszabály előírásait figyelembe véve az 
intézményekben nemzetiségi óvodai nevelésben részesülnek a gyerekek, az erre kijelölt 
tagóvoda csoportjában.  

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, ellátásnak 

szakmai feladati 
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3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pomáz Város közigazgatási 
területén kijelölt körzet, a bölcsődei ellátásban, valamint a német és szerb óvodai 
csoportok esetében a Pomáz város közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) 
kormányrendeletének megfelelően, pályázat útján öt éves időtartamra a Képviselő-
testület bízza meg. A tagintézmény-vezetők megbízása a fenti jogszabályok alapján a 
költségvetési szerv vezetőjének hatásköre. Az egyéb munkáltatói jogokat Pomáz Város 
Önkormányzatának 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.tv. 

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: A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti alapfeladatok ellátása, az óvodai 
nevelés és a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. A német és szerb 
nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelését, oktatását a német és a szerb 
nemzetiség nyelvén és magyarul valósítja meg.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv vezetője a 
költségvetési szervet harmadik személyekkel szemben egy személyben önállóan 
képviseli. A gazdasági kötelezettségvállalás az erre vonatkozó jogszabályok, 
valamint a költségvetési szerv és a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal által 
megkötött, a Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján történik. A 
költségvetési szerv pénzügyi és gazdálkodási feladatait munkamegosztási 
megállapodás alapján a Pomázi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2013 Pomáz, 
Kossuth Lajos utca 23-25.) látja el. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, József Attila utca 4. 
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Napsugár Tagóvodája 

2 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 
Mesevölgyi Tagóvodája 

2013 Pomáz, Beniczky utca 11. 

3 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 
Mesedombi Tagóvodája. 

2013 Pomáz, Beniczky utca 84. 

4 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde  

Mesevár Tagóvodája és Béke utcai Bölcsőde 

2013 Pomáz, Béke utca 9. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde … 270 

2 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

Napsugár Tagóvodája 

… 89 

3 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 
Mesevölgyi Tagóvodája 

… 72 

4 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 
Mesedombi Tagóvodája 

 78 

5 

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde  

Mesevár Tagóvodája és Béke utcai Bölcsőde 
(óvoda) 

 150 

6 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde  

Pomázi Bölcsőde 

 78 

7. 

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

Mesevár Tagóvodája és Béke utcai Bölcsőde 
(bölcsőde) 

 48 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2013 Pomáz, Jókai utca 2. 2621 A vagyon 
tulajdonosa 
Pomáz Város 
Önkormányzata. 
A költségvetési 
szerv a 
rendelkezésére 
álló vagyont nem 
jogosult 
elidegeníteni, 
illetőleg 
biztosítékként 
felhasználni. A 
rendelkezésére 
álló helyiségeket 
1 naptári évnél 
nem hosszabb 

Óvoda 

2 2013 Pomáz, József Attila utca 4. 7 Óvoda 

3 2013 Pomáz, Beniczky utca 11. 91 Óvoda 

4 2013 Pomáz, Beniczky utca 84. 1223 Óvoda 

5 2013 Pomáz, Béke utca 9. 273/18 Óvoda, Bölcsőde 

6 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. 664 Tornaszoba 

7 

2013 Pomáz, Templom tér 11. 598 Bölcsőde 
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időtartamra 
bérbe adhatja, 
amennyiben az 
nem akadályozza 
az intézményben 
zajló 
nevelőmunkát. 

 



ZÁRADÉK
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 POMÁZI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA-BÖLCSŐDE
2020. június 18. napján kelt, 2021. január 01. napjától alkalmazandó 3/2020.HVOB.M okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. június 22.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.06.22 09:21:34


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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