
Okiratszám: DV/497-3/2019. 
 

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 Dévaványai Általános 
Művelődési alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dévaványai Általános Művelődési Központ 
1.1.2. rövidített neve: DÁMK 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Óvoda 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 
2 Óvoda 5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13. 
3 Óvoda 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 
4 Óvoda  5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5. 

5 
Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház 
és Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 

6 
Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház 
és Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 

7 
Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház 
és Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 

8 
Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház 
és Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 40. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

  
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Általános Művelődési Központ 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 4-6. 
2 Hermann Ottó Általános 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 14. 



Művelődési Központ 

3 
Óvoda, Bölcsőde, Nevelési 
Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 

5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 

4 
Ványai Ambrus Általános 
Iskola 

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6-8. 

 
2.3.1. A költségvetési szerv beolvadt jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 
 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 4. § 1.1. pontja szerinti 
óvodai nevelés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásokról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása, 
továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet melletti 
ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az óvodában alkalmazottak 
munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő – a többi gyermekkel 
együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában; valamint a nevelési 
tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek óvodai nevelését. 
Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 
A könyvtár:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé 
teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 



- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 
lehetőségét, 

- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 
programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe 
véve szervezi. 

- a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is 
használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát 
a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, 
magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és 
értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Közművelődési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 
gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, 
nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, 
megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és időszakos kiállítások 
szervezése. 
 

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, bölcsődei ellátás. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
6 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
7 082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 



8 082044 Könyvtári szolgáltatások 
9 082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

10 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

11 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

12 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

13 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
14 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
15 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

16 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
17 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

18 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

19 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

20 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok  

21 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

22 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

23 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

24 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

25 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dévaványa város közigazgatási 
területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre (legfeljebb 
öt évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz 
meg közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § (3) bekezdése értelmében. A megbízás előkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási– Közművelődési és Sport Bizottságának feladata. A 
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa Város 
Polgármestere 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: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, 

önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde, könyvtár, 
művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény. 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 8. §. szerinti óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv gazdasági 
szervezettel nem rendelkezik, a pénzügyi, gazdálkodási feladatait 
munkamegosztási megállapodás alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) látja el. 
 

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

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Óvoda (5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2.)  45 fő 
2 Óvoda (5510 Dévaványa, Hajós utca 24.)  53 fő 
3 Óvoda (5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13.)  50 fő 
4 Óvoda (5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5.)  75 fő 
5 Bölcsőde (5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17.)  42 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 5510 Dévaványa, Eötvös J. utca 2. 2938 SzMSz óvoda 
2 5510 Dévaványa, Hajós utca 24. 3505 SzMSz óvoda 
3 5510 Dévaványa, Könyves K. utca 13. 947 SzMSz óvoda 
4 5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 5. 1759 SzMSz óvoda 
5 5510 Dévaványa, Hunyadi J. utca 17. 1752/2 SzMSz bölcsőde 
6 5510 Dévaványa, Árpád utca 20. 1785 SzMSz könyvtár 
7 5510 Dévaványa, Gyöngy utca 8. 3004 SzMSz művelődési ház 

8 
5510 Dévaványa, Széchenyi utca 8. 3795 SzMSz helytörténeti 

gyűjtemény 
9 5510 Dévaványa, Kossuth L. utca 40. 2034 SzMSz emlékház 
 



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 DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT 2019. augusztus 02. napján kelt, 2019. szeptember 01. napjától alkalmazandó DV/497-2/2019.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Békéscsaba, 2019. augusztus 16.
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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: Susánszkiné Szakáll Márta


Egyedi azonosítója: KT04057


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2019.08.16 12:01:45


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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