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A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő Tündérkert Keleti Óvoda jelenleg érvényes 

alapító okiratát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2017 (V.25.) számú határozatával fogadta 

el. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 11. pontja értelmében 

intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 

21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont 

érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontja alapján „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 

alapdokumentuma tartalmazza : 

c) az intézmény típusát, 

d) az intézmény feladat-ellátási helyét, 

da) székhelyét, 

db) tagintézményét, 

dc) telephelyét, 

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, 

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak 

szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat, 

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati 

jogát" 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezéséről, 

a 84. § (7) bekezdés d) pontja szerint legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 

munkanapjáig hozható meg a döntés az átszervezéssel kapcsolatban. 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben 

óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet 

meg, az óvoda feladatait nem változtathatja meg. 
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Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a (4) bekezdés a) - e) pontja alapján a fenntartó az 

átszervezéssel összefüggő döntéséről kikéri az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, továbbá a 

szülői szervezet véleményét. 

A Jósa Andrá s Oktatókórház területén több mint 1000 négyzetméteres, három csoportszobás, mellette 

pedig torna - és sószobával is ellátott óvoda épült. Az intézményegység 75 férőhelyes és főként az 

egészségügyi dolgozók gyermekei használhatják majd. A beruházásra részben állami és részben 

önkormányzati forrásból került sor, elnevezése Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény. 

Az óvoda kialakítása, és működtetése kapcsán indokolt az intézmény alapító okiratának módosítása. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. április 16. 

R E G Y H Á Z A 
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Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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Melléklet a SZOC/1885-4/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

....... /2018. {IV.25.) számú 

határozata 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda alapító 
okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján 

A Tündérkert Keleti 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. 

Nyíregyháza, 2018. április 25. 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető 

CJ.>-:, N y 
/ R E G Y H Á Z A 
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1. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (IV.25.) számú határozatához 

Okirat száma: SZOC/1885-2/2018 

Módosító okirat 

A Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12. 
napján kiadott, SZOC/5201-11/2017 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 - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése _/2018. 
(IV.25.) határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 6.2. pontja a következő, "6" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda 
Orgonasíp Tagintézmény" 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2. szövegrésszel egészül 
ki. 

2. Az alapító okirat 6.3. pontja a következő, "9" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda 
Orgonasíp Tagintézmény 75 fő" szövegrésszel egészül ki. 

3. Az alapító okirat 6.4. pontja a következő "10" jelű sorral, és a " 4400 Nyíregyháza, Czuczor 
Gergely utca 2. 3504/1, használati jog óvoda" szövegrésszel egészül ki. 

4. 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". 

5. 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 és a nemzetiségi óvodai nevelést, 
ellátást 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." 

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában " A költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. " szövegrész helyébe a "A 
költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc 
Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el." szövegrész lép. 

Jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25. 

P.H. 
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dr. Kovács Ferenc 
polgármester 



2. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (IV.25.) számú határozatához 

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018 

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 a Tündérkert Keleti Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tündérkert Keleti Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8. 

tele címe 

1 4400 N íre háza, Koszorú utca 10. 

2 4551 Nyíregyháza, Élet utca 30. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.04.01. 

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 

me nevezése 

1 Százszorszé Óvoda háza, Kállói utca 109 A 

2 Li eti Óvoda 4400 N íre háza, Liszt Ferenc út 32-34. 

3 Kikelet Óvoda 4400 N íre háza, Fazekas ános tér 25. 

4 Nefele'cs Óvoda 4551 N íre háza, Deák Ferenc út 2. 

s Mar aréta óvoda háza, Fazekas János tér 14. 

1 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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 költsé etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szaká azat száma 

1 851020 

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 és a nemzetiségi óvodai nevelést, 
ellátást 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. 

44Akl' 'k .. ö tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk f k ' l l' ormanyzati un cio szerinti megje ö ese: 
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
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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: 

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 k"" l ' 'l lk l ' b '11' 'l k . o tsegvetes1 szervne a a mazas an a o szemelve 1ogv1szonya: 
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 előirányzatai felett 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszter lánc Északi Óvoda ( 4400 
Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 
1 Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 32-34. 

Tagintézmény 
2 Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25. 

Tagintézmény 
3 Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs 4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 2. 

Tagintézmény 
4 Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14. 

Tagintézmény 
5 Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép 4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a 
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Tagintézmény 
6 Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2. 

Tagintézmény 

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Tündérkert Keleti Óvoda 260 fő 

2 4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10. 56 fő 

3 4451 Nyíregyháza, Élet utca 30. 56 fő 

4 Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 120 fő 

5 
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet 224 fő 
Tagintézmény 

6 
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs 84 fő 
Tagintézmény 

7 
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta 240 fő 
Tagintézmény 

8 
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép 168 fő 
Tagintézmény 

9 
Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp 75 fő 
Tagintézmény 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan funkciója, 
helyrajzi rendelkezés célja 
száma joga vagy a 

vagyon 
használati joga 

1 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8. 4080/2 használati jog óvoda 

2 
4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 2999/7 használati jog óvoda 
32-34. 

3 
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 22201/47 használati jog óvoda 
25. 

4 
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 12382 használati jog óvoda 
2. 

5 
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 12379/9 használati jog óvoda 
2. 

6 
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 
14. 

22200/2 használati jog óvoda 

7 4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a. 9689 használati jog óvoda 
8 4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10. 26753 használati jog óvoda 

9 4551 Nyíregyháza, Élet utca 30. 11861/1 használati jog óvoda 

10 
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely 3504/1 használati jog óvoda 
utca 2. 
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