
 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okirata 
a 2012. június 30-i hatályú VIII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 
1. A költségvetési szerv neve:    Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
 A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten und Kinderkrippe” 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 
 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 
     8082 Gánt, Táncsics u. 4.sz.     
2.2. A Magyar Államkincstárnál  
  vezetett törzskönyvi száma: 365930 
 
2.3.  OM azonosító száma: 029979  
 
2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   
 
2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156983-00100005 
 
2.6. Adóigazgatási száma: 15365934-2-07   
 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
  Képviselő-testülete 52/1998. (VI.30.) számú határozata 
 
 Jelen módosítást s egységes szerkezetbe foglalást  
 jóváhagyó határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
  176/2012. (VI.26.) számú határozata 
 
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 
 A költségvetési szerv alapító szerve:              Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete  
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 

A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár– Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 
 A Társulás tagjai:      Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
 
                                                Gánt Község Önkormányzata Képviselő testülete 
  székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 
 
  Az Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat és 

hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete látja el. 
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5. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  
                                                                          Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

    6. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:  
 

6.1. Székhelyintézmény óvodai csoportok száma: 3 
                     Székhelyintézmény bölcsődei csoport száma: 1 

6.2. A székhelyintézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 87 fő, ebből 75 gyermek óvodai  
csoportokba, 12 gyermek a bölcsődei csoportba 
 
6.3. A költségvetési szerv tagintézményei:  
 

                 6.3.1. Csákvári Tagóvoda 
 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

• óvodai csoportok száma:  3 
• felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 68 gyermek  
•  
                 6.3.2.  Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. 
• egységes óvodai-bölcsődei csoportok száma: 1 
• felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 20 fő (az óvodai férőhelyek keretén belül 5 fő legalább 

2 éves bölcsődés korú, aki a csoportszervezésénél 2 főnek számít)  
 

6.3.4. A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde német nyelvű elnevezése: 
Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg und Kinderkrippe   
 

7. A költségvetési szerv működési területe:        Csákvár Nagyközség Önkormányzata és Gánt             
                                                                                         Község Önkormányzata teljes közigazgatási                                               

                                                                        területe, bölcsődei ellátás tekintetében szabad    
                                                                        kapacitás esetén a bicskei kistérség        
                                                                        valamennyi településének közigazgatási   
                                                                        területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási  
besorolása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, 
önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati 
költségvetési szerv.  

 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási 
megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 
A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak 
végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolóval 
rendelkezik. 
 
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési 
beszámolója Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
költségvetéséről s éves költségvetése végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendeletébe épül be. 
 

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.           
8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló 1993. évi 
LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok 
ellátása, valamint a „gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott 
gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 
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10. A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

10.1. TEÁOR ’08 alapján:   
           Alaptevékenysége:     8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 
 
10.2. Szakágazati besorolása:  
          Alaptevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 
 
10.3. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 3. pontja 
 
10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. június 30-tól: 
 

 Megnevezés Szakfeladat 
száma 

10.4.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 85100-0    

10.4.2 
Óvodai nevelés, ellátás  
(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 85101-1    

10.4.3. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Az intézmény ellátja azon gyermeket, aki a szakértői és rehabilitációs  
bizottság szakvéleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

85101-2   

10.4.4. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3    
10.4.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2    
10.4.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
10.4.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 
10.4.8.  

 
Bölcsődei ellátás             88910-1 

 
A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézmény óvodai feladatellátása tekintetében alapfeladata az 
Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja 
alapján a német nemzetiségi nevelés. 
 
10.5. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 
 
10.6. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 

 
11. A költségvetési szerv vezetője:  
 Az intézményvezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes 
véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló 
1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói 
jogokat. 

 Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.  
 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődét az intézményvezető képviseli. 
 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az 
irányadók. 
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13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati 

jog illeti meg: 
13.1. a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvő,  
 
13.2. a csákvári 733 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt fekvő, 
 
13.3. a gánti 65 hrsz-ú, 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatt fekvő, 

               ingatlanok, valamint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok. 

A közoktatási intézmény által használt, 13.1.-13.2. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévő berendezések, 
ingóságok - felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.3. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő 
felszerelések, ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i 
időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó 
vagyonnövekmény a Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely 
tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 
 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a társult 

Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben foglalt 
szabályok szerint - az óvodai és bölcsődei nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem 
idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 
15. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 
A Képviselőtestület a Mese-Vár Óvoda 56/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát a 
154/2009.(IX.15.), a 178/2009.(X.27.), 99/2011.(III.31.), 259/2011.(VII.28.), a 435/2011.(XII.15.), az 
53/2012.(II.27.), a 136/20 12.(V.29.), valamint a 176/2012.(VI.26.) számú határozatával módosította, s ezen 
176/2012.(VI.26.) határozattal foglalta a VIII. számú módosítással  egységes szerkezetbe.  

 
Csákvár, 2012.  június 26. 

 

 

 

 /: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 
 polgármester jegyző 
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