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Okirat száma: SZOC/3939-32/2020.  
 

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 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. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1  4481 Nyíregyháza, Posta utca 2. 

 

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 költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Nyitnikék Óvoda 4481 Nyíregyháza, Jázmin út 10. 

2 Kerekerdő Óvoda 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 

3 Napsugár Óvoda  4400 Nyíregyháza, 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. 

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: 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. 

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: 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott 
felvételi 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 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 megbízási jogviszony 2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 
3 munkaviszony 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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 

Tagintézmény 
4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 3. 

2 Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár 
Tagintézmény 

4400 Nyíregyháza, Homok sor 15. 

3 Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem 
Tagintézmény 

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27. 

4 Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem 
Tagintézmény 

4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50 - 54. 

5 Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő 
Tagintézmény 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.  

6 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár 
Tagintézmény 

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a 
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7 Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék 
Tagintézmény 

4481 Nyíregyháza, Kertész utca 15. 

 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Eszterlánc Északi Óvoda  180 fő 

2 
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly 
Tagintézmény 

 140 fő 

3 
Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár 
Tagintézmény 

 140 fő 

4 4481 Nyíregyháza, Posta utca 2.  40 fő 

5 
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem 
Tagintézmény 

 180 fő 

6 
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem 
Tagintézmény 

 120 fő 

7 
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő 
Tagintézmény 

 224 fő 

8 
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár 
Tagintézmény 

 168 fő 

9 
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék 
Tagintézmény  

 150 fő 

 

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 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. 2263/73 használat 
joga 

óvoda 

2 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 2067 használat 
joga 

óvoda 

3 4481 Nyíregyháza, Kertész utca 15. 13043/1 használat 
joga 

óvoda 

4 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a 1395 
használat 
joga óvoda 

5 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 3. 2263/81 
használat 
joga óvoda 

6 4400 Nyíregyháza, Homok sor 15. 1917/1 
használat 
joga 

óvoda 

7 4481 Nyíregyháza, Posta utca 2. 0176/1 
használat 
joga 

óvoda 

8 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27. 1863/4 
használat 
joga 

óvoda 

9 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50 - 54. 16004 
használat 
joga 

óvoda 

 



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 ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA 2020. június 17.
napján kelt,  2020. július 01.  napjától  alkalmazandó SZOC/3939-31/2020. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. június 19.
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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: Kiss Andrea


Egyedi azonosítója: KT15013


Beosztása: államháztartási referens


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.06.19 11:11:01


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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