
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

87/2018. (V.31.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi óvoda alapító 
oki ratá na k módosításáról 

A Közgyűl és 

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján az Eszterlánc Északi Óvoda hatályos 
alapító okiratának módosításával egyetért, az 1. számú melléklet szerinti módosító okiratot, valamint 
az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
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2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető 



1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87 /2018 (V.31.) számú 
határozatához 

Okirat száma: SZOC/1885-21/2018 

Módosító okirat 

Az Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12. 
napján kiadott, SZOC/5201-7 /2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 87 /2018.(V.31.) 
számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: ", sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 
gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. " 

2. Az alapító okirat 4.3. pontjában a "A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ 
(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. " szövegrész helyébe a következő 
szövegrész lép:" 

" Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése 
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 
feladatok ellátása. 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása. 

Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek 
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani. 

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása." 



3. Az alapító okirat 6.3. pontjának" 6 " jelű sorában a " 90 fő" szövegrész helyébe a " 100 fő " 
szövegrész lép. 

4. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában a " A költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel 
rendelkezik, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bír. 
Ellátja a Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. " szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: " 
A költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, előirányzatai felett 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bír. Ellátja továbbá a Gyermekek 
Háza Déli Óvoda ( 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.), a Búzaszem Nyugati Óvoda ( 4400 
Nyíregyháza, Búza utca 7-17 .), és a Tündérkert Keleti Óvoda ( 4400 Nyíregyháza, Kert köz 
8.) gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. " 

Jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.05.31. 

P.H. 
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dr. Kovács Feri<\ 
polgármester 



2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87 /2018 (V.31.) számú 
határozatához 

Okirat száma: SZOC/1885-22/2018 

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 az Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki : 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Eszterlánc Északi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. 

1.2.2. tele hel e i : 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.05.21. 

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

2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

2.3. A költsé etési szerv ·o előd költsé etési szervének 

székhel e 

1 N itnikék Óvoda háza, ázmin út 10. 

2 Kerekerdő Óvoda háza, Sóstói út 31. 

3 Na su ár Óvoda háza, Stadion út 32 A. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés, 
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. 

42 Ak"l ' f' ' k .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene k 'll h' k' 'b a am aztartas1 sza agazat1 l ' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés : A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján 
az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok 
ellátása. 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása. 

Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 
megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani. 

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a pedagógusok 
és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása . 

44 Ak"l ' ' k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . fu k . ' . l''l' ormanyzat1 n c10 szermt1 meg1e o ese: 
kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

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: 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott 
fe lvételi körzet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a 
megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő 
határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül 
megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint 
lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. 

5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ 

2 iszon 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1 . típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló gazdasági 
szervezettel rendelkezik, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel bír. Ellátja továbbá a Gyermekek Háza Déli Óvoda 
( 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.), a Búzaszem Nyugati Óvoda ( 4400 
Nyíregyháza, Búza utca 7-17.), és a Tündérkert Keleti Óvoda (4400 Nyíregyháza, 
Kert köz 8.) gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 
1 Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly 4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. 

Tagintézmény 
2 Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 1. 

Tagintézmény 
3 Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27. 

Tagintézmény 
4 Eszter lánc Északi Óvoda Csillagszem 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50. 

Tagintézmény 
5 Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 

Tagintézmény 
6 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a 

Tagintézmény 
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7 Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 10. 
Ta intézmén 

6.3. A feladatellá tási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
. t ' m ezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Eszterlánc Északi Óvoda 180 fő 
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly 140 fő 2 Tagintézmény 

3 
Eszter lánc Északi Óvoda Homokvár 140 fő 
Tagintézmény 

4 4481 Nyíregyháza, Állomás utca 6. 40 fő 
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem 180 fő 5 Tagintézmény 
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem 100 fő 6 Tagintézmény 
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő 224 fő 7 Tagintézmény 
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár 168 fő 8 Tagintézmény 
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék 140 fő 9 Tagintézmény 

6.4. A feladate llátást szolgáló ingatlanvagyon: 

vagyon feletti 

ingatlan 
rendelkezés 

ingatlan 
joga 

az 
ingatlan címe helyrajzi 

vagy a 
funkciója, 

száma 
vagyon 

célja 
használati 
joga 

1 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. 2263/73 használat joga óvoda 
2 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 2067 használat joga óvoda 
3 4481 Nvíre!!Vháza, Jázmin utca 10. 13043/1 használat joga óvoda 
4 4400 Nyíre!!Vháza, Stadion utca 32/a 1395 használat joga óvoda 
5 4400 Nyíre!!Vháza, Etel köz 13. 2263/81 használat joga óvoda 
6 4400 Nyíre1Nháza, Ferenc körút 1. 1917/1 használat joga óvoda 
7 4481 Nyíre!Nháza, Állomás utca 6. 0176/1 használat joga óvoda 
8 4400 Nyíre1Nháza, Krúdy Gyula utca 27. 1863/4 használat joga óvoda 
9 4432 Nyíre!Nháza, Kollégium utca 50. 16004 használat joga óvoda 
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