


Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Románvárosi Óvoda a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 2019. 
június 12. napján kiadott, 74/1./2019. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
Közgyűlése …../2021. (03. 01.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.1.2. alpontjába foglalt „4. § 1. pontja alapján” szövegrész helyébe a „4. 
§ 14a. pontja szerinti” szöveg lép. 

 

2. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 óvoda (székhelyén) 
nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 114 fő” 

3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 5700 Gyula, Galamb utca 16. 2510/1 saját tulajdon óvoda” 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyula, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Kozma György  
a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzat elnöke 



Okirat száma: 

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) és (3) bekezdése alapján a Románvárosi Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Románvárosi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. román nyelven: Grădinița din Orașul Romănesc 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 5700 Gyula, Galamb utca 16. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 07. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Galamb Úti Óvoda 5700 Gyula, Galamb utca 16. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Alaptörvény szerint a művelődéshez, oktatáshoz való 
jog alapján biztosítani az esélyegyenlőséget, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való 
jogának, a gyermekek, tanulók, szülők, és az oktatást végzők jogainak és 
kötelezettségeinek érvényesülését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározottak szerint. Román-magyar nyelven a 
gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés ellátása. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és az Nkt. szabályai szerint román 
nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja a román nemzetiségi óvoda 
feladatait. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző 
kisgyermekkori fejlesztés, az óvoda megalapozza – a családi neveléssel együtt – a gyermek 
személyiségének és képességeinek fejlődését, az iskolai nemzetiségi nevelést. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ennek szellemében működő nevelési intézmény. 

Óvodai nevelés vonatkozásában 
• Az intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján az óvodai 

érettségnek való megfeleléstől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig 
gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek biztosításáról.  

• Az óvodai nevelés az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak és fejlettségének 
megfelelően a román nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.  

• Kiemelt feladata, hogy anyanyelvi környezetet biztosítson a gyermekek számára; 
ápolja, fejlessze a román nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő 
hagyományokat és szokásokat, segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és 
fejlesztését.  

• Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az ellátása, akik a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, (sajátos nevelési igényű gyermek Nkt. 4. § 25. pontja alapján). 

Oktatási forma: 
- nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű intézmény   
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

2 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 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: országos és területi feladatokat 
ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi románok által lakott 
területre terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján - nyilvános pályázat útján, határozott időre, 5 évre, az 
oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának 
jogát, felmentés jogát, az összeférhetetlenség megállapításának jogát, a fegyelmi eljárás 
megállapításának továbbá a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat 
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke gyakorolja. 

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 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: köznevelési intézmény (óvoda) 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14a. pontja szerinti 

alapfeladat: 
a)  nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
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b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv a gazdálkodási 
feladatait önállóan látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 óvoda (székhelyén) 

nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 
 

 114 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 5700 Gyula, Galamb utca 16. 2510/1 saját tulajdon óvoda 
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