
Balatonvilágos Község Önkormányzata által alapított költségvetési szervek 

 

1.  
Név: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
         Szervezete 
 
Székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
 
Telefonszám: 06-88-480-845 
 
E-mail cím: vilagosgevsz@gmail.com 
 
Honlap: balatonvilagos.hu 
 
Ügyfélfogadás rendje: 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ügyintézők 9.00 – 12.00 
13.00 – 15.00 --- 8.00 – 12.00 

13.00 –15.00 --- 8.30 – 12.00 

Pénztári 
órák 9.00 – 11.30 --- 9.00 – 11.30 --- 9.00 – 11.30 

 
Intézményvezető neve: Kovács Tamás 
 
 
2. 
Név: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 
 
Székhely: 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2. 
 
Telefonszám: 06-88-480-032 
 
E-mail cím: vilagosovi@gmail.com 
 
Honlap: balatonvilagos.hu 
 
Nyitva tartás rendje: hétfő-péntek 6,45 – 16,45 
 
Intézményvezető neve: Kocsis Gabriella megbízott intézményvezető 
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Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 

Vagyongazdálkodó Szervezete 
1.1.2. rövidített neve: GEVSZ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Közétkeztetési Intézménye (törzsszám: 
589815) 

8171 Balatonvilágos, József Attila u. 119. 

2 Településüzemeltetési Intézmény 
(törzsszám:665296) 

8171 Balatonvilágos, József A. u.109. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az intézmény ellátja a saját és az önkormányzati 
intézményeknek a költségvetési tervezéssel, pénzforgalommal, költségvetési gazdálkodással, a 
tulajdonába és az önkormányzat által használatba adott vagyon kezelésével, a kötelező 
információszolgáltatással kapcsolatos feladatait, együttműködési megállapodás alapján kezeli 
az önállóan működő intézmény pénzeszközeit. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó és kisegítő 
szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja az önkormányzat által 
törvényben meghatározott kötelező, és önként vállalt feladatait és azok gazdálkodási és 
pénzügyi feladatait. 

- Óvoda gazdálkodási feladatai, 

- Önkormányzati vagyon és eszközkezelés, épület-, építmény üzemeltetés, 

- Zöldterület gondozás, 

- Köztemető fenntartás, 

- Közvilágítás, 

- Közutak fenntartása, 

- Szociális alapszolgáltatás, 

- Egészségügyi alapszolgáltatás, 

- Közoktatási-, közművelődési, könyvtári tevékenység, 

- Közétkeztetés, 

- Közfoglalkoztatás. 

 
 
 



4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető fenntartás és- működtetés 

2 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

3 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatás 

4 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatás 

5 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

6 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Országos közfoglalkoztatási program 

10 042180 Állat-egészségügy 

11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

12 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

13 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

14 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

15 064010 Közvilágítás 

16 066010 Zöldterület-kezelés 

17 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

18 072111 Háziorvosi alapellátás 

19 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

20 072311 Fogorvosi alapellátás 

21 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

22 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 



23 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás   

24 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése 

25 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

26 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

27 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés 

28 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

29 082044 Könyvtári szolgáltatások 

30 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

31 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

32 096015 Gyermekétkezetés köznevelési intézményben 

33 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

34 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

35 107051 Szociális étkeztetés 

36 107052 Házi segítségnyújtás  

37 107054 Családsegítés 

38 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonvilágos település 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős 
vezető vezeti, akit Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete bíz meg a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 
138/1992. (X.8.) kormányrendelet szabályozásának megfelelően. A pályázati eljárást 
követően a határozott idejű vezetői megbízást Balatonvilágos Község Önkormányzat 
képviselő-testülete adja.  
Az intézmény-vezető felett a munkáltatói jogkört a vezetői megbízás, az illetmény 
meghatározás, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a képviselő-testület, az egyéb 
munkáltató jogok tekintetében a polgármester gyakorolja. 



Jogállása: magasabb vezető 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 Munka törvénykönyve 
szerinti foglalkoztatottak 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló 

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltak szerint létesítendő jogviszonnyal.  

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. december 23. napján kelt, 383/2015. (XII.23.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.  

 

  



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) bekezdése alapján a Balatonvilágosi Szivárvány 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

6.1. A költségvetési szerv 
6.1.1. megnevezése: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 
6.1.2. rövidített neve: Szivárvány Óvoda 

6.2. A költségvetési szerv 
6.2.1. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Iskola u. 2. 

7. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

7.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01. 

7.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:  
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 504/2012.(12.12.) számú 
határozata. 

7.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
7.3.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
7.3.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.  

7.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 

Siófoki Integrált Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Módszertani Központ, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Gyermekjóléti és 
Ifjúságvédelmi központ 

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2. 

8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
8.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

8.1.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
8.1.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

9. A költségvetési szerv tevékenysége 

9.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései 
szerint meghatározott köznevelési feladat, óvodai nevelés. 



 
9.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

9.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Gyermekek óvodai nevelése, gondozása, iskolai életmódra való felkészítése három 
éves kortól az iskolába lépésig. A szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján ellátja a sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége, beszédfogyatékos, a pszichés 
fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott) 
gyermekek integrált nevelése. 

9.4. 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 

9.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonvilágos közigazgatási 
területe. Amennyiben Balatonvilágos közigazgatási területéről jelentkezők száma 
nem éri el a felvehető maximális gyermek létszámot, abban az esetben a felvétel 
történhet más településről is. 

10. A költségvetési szerv szervezete és működése 
10.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására 
kiadott 138/1992. (X.08.) Kormányrendelet szabályozásának megfelelően, 
pályázati eljárást követően a határozott idejű vezetői megbízást Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete adja. 

10.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
évi törvény 

2 munka törvénykönyve 
szerinti foglalkoztatott 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

10.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 



Balatonvilágos Község Önkormányzata 295/2013. (IX.23.) határozatával elfogadott 
intézményi SZMSZ szerint. 

11. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
11.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

11.1.1. megnevezése: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
11.1.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 

11.2. A köznevelési intézmény 
11.2.1. típusa: óvoda  
11.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvoda  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123 
§ alapján. 

11.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló és az államháztartásról szóló törvény és az 
annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által 
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori 
költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai 
igazolás és utalványozási feladatokat ellátja. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait 
együttműködési megállapodás alapján Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete látja el. 

11.3. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 
11.3.1. székhelyén: 84 fő 

11.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

8171 Balatonvilágos, Iskola u.2. 748/2 9129/398 Balatonvilágos 
Község 
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
rendelkezése 
szerint 

óvodai 
nevelés 

12. Záró rendelkezés 



Jelen alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2018. augusztus 5. napján kelt, 237/2018.(VIII.05.) okiratszámú alapító 
okiratát visszavonom. 

Kelt: Balatonvilágos, 2018. június 6. 

 

……………………………………………………………………             ………………………………………………………………… 

Fekete Barnabás     Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 

  polgármester         jegyző 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 
108/2018.(V.31.) számú határozatával fogadta el.  


