
Általános közzétételi lista 

 

I. Szervezeti, személyi adatok 
 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  

a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, 

 a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége 

 

 

 

1. Madarasi Polgármesteri Hivatal 

  

 székhelye: 6456 Madaras, Báthori István u. 1. 

alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 

vezető neve: Giszinger Klára jegyző 

alapító határozat: 77/2002. Kt. határozat 

honlap: www.madaras.hu 

 

 

2. „Gondviselés Háza” Gondozási Központ 

 

 székhelye: 6456 Madaras, Báthori István u. 11. 

alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

vezető neve: Mezősi Emese   

alapító határozat: 4/2002. Kt. határozat 

 

 

3. Madarasi Szivárvány Óvoda 

 

 székhelye: 6456 Madaras, Báthori István u. 9. 

alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

vezető neve: Koszorus-Rausch Csilla  

alapító határozat: 68/2013. (V. 29.) Kt. határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madaras.hu/


 

 

 

                

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-

a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-

ban foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv: 

 

1. Neve: MADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

2. Székhelye:    6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA. 1.  

 

3. Létrehozásról rendelkező határozat:  77/2002. Kt. számú határozat  2002. 09. 01. 

 

4. Azonosító adatok: 

  Költségvetési törzsszám: 336752 

 Statisztikai számjel:  15336756-8411-325-03 

 Adószám:   15336756-2-03 

 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése 

alapján a az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

 

6. Tevékenységi besorolás:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  

 

7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

Madaras község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 

phmadaras@enternet.hu 



011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

8. Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 

 

9.  Illetékessége, működési köre: Madaras község közigazgatási területe 

 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 

 

11. Vezető kinevezési, megbízási rendje: 

Jegyző: kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. 

§ (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § 

alapján történik, határozatlan időre. 

 

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző 

gyakorolja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 

bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.  

 

13. Telephelyek:  

 A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik. 

 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: 

A Polgármesteri Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, 

valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A 35/2013. Kt. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új 

Alapító Okiratot) Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 4-én a 81/2014. 

(VIII. 04.) Kt. határozatával jóváhagyta.  Az Alapító Okirat 2014. augusztus 5-től hatályos. 

 

 

Madaras, 2014. augusztus 4. 

 

 

 

           Juhász István    Ispánovitsné Giszinger Klára  

                                         polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

                  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-

a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-

ban foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv: 

 

1. Neve: „GONDVISELÉS HÁZA” GONDOZÁSI KÖZPONT 

 

2. Rövid neve:   GONDVISELÉS HÁZA MADARAS 

 

3. Székhelye:    6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA 11.  

(Tel.: 79/458-357,  

e-mail: gondviseleshaza@madaras.hu) 

 

4. Létrehozásról rendelkező határozat: 4/2002. Kt. számú határozat  2002. 01. 23. 

 

5. Azonosító adatok:  

Költségvetési törzsszám: 632010 

 Adószám:   16640351-2-03 

Statisztikai számjel:  16640351-8730-322-03 

 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:  

• tanyagondnoki szolgáltatás 

• étkeztetés 

• házi segítségnyújtás 

• családsegítés 

• nappali ellátás 

Madaras község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 

phmadaras@enternet.hu 

mailto:gondviseleshaza@citromail.hu


• ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona 

• gyermekjóléti szolgáltatás 

• gyermekek átmeneti gondozása 

 

7. Államháztartási szakágazati besorolása:  873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

8. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051  Szociális étkeztetés 

107052  Házi segítségnyújtás 

107054  Családsegítés 

107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

9. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

10. Működési köre:   

• Madaras község közigazgatási területe 

• Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásnál az intézmény működési köre a Bácsalmási Kistérség 

településeinek (Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza) 

közigazgatási területe  

 

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 

 

12. Fenntartó neve és székhelye: 

 Madaras község Önkormányzata 

 6456 Madaras, Báthori u. 1. 

 

13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Az 

intézményvezető magasabb vezető, magasabb vezetői megbízása 5 évre szól. 

 

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: 

Az intézményben a foglalkoztatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamit végrehajtási rendelete – a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról – alapján történik. 

 

15. Telephelyek: 

• Madaras, Báthori István u. 2. 



• Madaras, Hunyadi János u. 2/a. 

 

16. Telephelyeken ellátott tevékenységek, férőhelyek: 

• Madaras, Báthori u. 11.  Idősek otthona 31 férőhely (átlagos színvonalú bentlakásos ellátás)  

 

• Báthori István u. 2.  Tanyagondnoki szolgáltatás 

Étkeztetés 

Házi segítségnyújtás – ellátható személyek száma 14 

Nappali ellátás – Idősek klubja férőhelyek száma 16 

• Hunyadi János u. 2/a.  Családsegítés 

     Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, 

valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A 31/2013. (III. 06.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat módosítását (s így az egységes 

szerkezetű új Alapító Okiratot) Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 4-

én tartott ülésén a 83/2014. (VIII. 04.) Kt. határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat 2014. augusztus 5-től 

hatályos. 

 

 

Madaras, 2014. augusztus 4. 

 

 

 

           Juhász István    Ispánovitsné Giszinger Klára  

                                        polgármester                                                           jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény8. §-

a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-

ban foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv: 

 

1. Neve:  MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA  

 

2. Feladatellátási helye, székhely:  6456 Madaras, Báthori István u. 9.  

 

3. Alapításról rendelkező határozat: 68/2013. (V. 29.) Kt. számú határozat   

 

4. Alapítás ideje:     2013.  július 1.   

 

5. Intézmény OM azonosítója:  202596 

 

6. Azonosító adatok:   Költségvetési törzsszám: 816652 

     Statisztikai számjel:  15816650-2-03  

     Adószám:   15816650-8510-322-03 

     Pénzforgalmi számlaszám: 11732088-15816650  

 

7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 

1. pontja alapján alapfeladata  

a) óvodai nevelés 

b) a többi gyerekkel együtt nevelhető, oktatóható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.  

 

8. Az intézmény típusa:  óvoda  

 

9. Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés 

Madaras község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 

phmadaras@enternet.hu 



 

10.  Alaptevékenysége:   Óvodai nevelés, ellátás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Ellátott tevékenységek:  

• óvodai nevelés 

• képesség kibontakoztató integrációs felkészítés 

• integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése (enyhén értelmi fogyatékos, 

"megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége" és a 

„megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége")  

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nevelése 

• óvodai intézményi étkeztetés 

Kiegészítő tevékenység: Halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek integrációs 

nevelése, oktatása 

 

11.  Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  90 fő 

 

12. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

13. Vállalkozási tevékenység meghatározása: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

14.  Illetékessége, működési köre: Madaras község közigazgatási területe 

 

15. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

6456 Madaras, Báthori u. 1. 

Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 

 

16. Az intézmény fenntartója, működtetője:  

 Madaras község Önkormányzata 

 6456 Madaras, Báthori u. 1. 

 

17. A vezető megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján bízza 

meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, és végrehajtási rendeleteik alapján 5 évre.  

 

18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

 Az intézményt a köznevelési intézmény vezetője képviseli. 

 

19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 



Az intézményben a foglalkoztatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 

történik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény az irányadó.  

 

20. Telephelyek: Az intézmény telephellyel nem rendlelkezik. 

21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

a) ingatlan    Madaras, Báthori u. 9.   Hrsz: 6.   Terület: 1771 m2 

b)ingó vagyon: az intézmény vagyonleltárában szereplő eszközök, tárgyak. 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint 

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

22. Jogutódlás: 

A költségvetési szerv 2013. július 1-től jogutódja a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája 

és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Madarasi Szivárvány Óvodája tagintézménynek.  

 

Záradék:  

  

A 68/2013. (V. 29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat módosítását (s így az egységes 

szerkezetű új Alapító Okiratot) Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 4-

én tartott ülésén a 85/2014. (VIII. 04.) Kt. határozatával jóváhagyta.  A módosított Alapító Okirat 2014. 

augusztus 5-től hatályos. 

 

 

Madaras, 2014. augusztus 4. 

 

 

 

 

Juhász István    Ispánovitsné Giszinger Klára 

              polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


