
 

Okirat száma: DOR/70-23/2021. 

Módosító okirat 

A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Dorog Város Önkormányzat által 2016. december 15. napján 

kiadott, 6419/2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - a …./2021. (XII.2.) számú képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1.    Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás. továbbá a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai nevelés, 
a 14a. r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés, valamint 
munkahelyi étkeztetés. 

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. § 14a. a) pontja szerinti óvodai nevelés, a 14a. r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 21/A § (1) bekezdés b) pontja alapján 
intézményi étkeztetés, valamint munkahelyi étkeztetés. 

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 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dorog Város közigazgatási területe 
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2. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet alapján közalkalmazotti 
jogviszonyban Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 
nevezi ki 5 év időtartamra. A pályázati eljárás lefolytatója Dorog város jegyzője. Az 
intézményvezető kinevezése, felmentése, alapbérének megállapítása a Képviselő-testület 
hatásköre, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető 
önálló munkáltatói és bérgazdálkodási joggal rendelkezik. 

 

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 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

3.  Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 4. § 13. pontja szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti intézményi étkeztetés és munkahelyi étkeztetés 

6.1.3.    gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv rendelkezési jogköre 
kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.  A 
költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási 
feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet 9. §-a alapján a Dorogi Polgármesterei Hivatal látja el. (Székhely: 
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) 
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6.2.   A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

 feladatellátási hely megnevezése 
alapfeladat 
megnevezése 

maximális 
gyermeklétszám  

1 

 

 

 

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 

óvodai nevelés 

 

145 fő 

 

többi gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű gyermekek 
nevelése 

 

1 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 
 
2510 Dorog, Iskola u. 2. Dorog, 659 használati jog óvoda 

 

 

Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Dorog, „időbélyegző szerint” 

 
 
 

Dr. Tittmann János 
polgármester 

 


