Kerekegyháza Város Önkormányzatának

a Napközi Otthonos Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Alapító Okirat száma: 84/1995. (V.17.) sz. Kth.

Módosítva:
32/2006. (II. 22.) sz. Kth.
5/2008. (I. 30.) sz. Kth.
140/2008. (VI.25.) sz. Kth.
92/2009. (V.27.) sz. Kth.
142/2009. (VI.24.) sz. Kth.
195/2009. (IX.29.) sz. Kth.
36/2010. (II.24.) sz. Kth.
99/2010. (V.26. sz. Kth.
257/2010. (XI.24.) sz. Kth.
141/2011. (VIII.22.) sz. Kth.
179/2012.(XII. 12.) sz. normatív Kth.

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Intézmény neve:
2. Rövidített neve:

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
Óvoda

3.Székhelye:

Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.

4. OM azonosítója:

27650

5. Törzskönyvi száma:

540953

6. Adószám:

15540959-1-03

7. Telephelyei:

Kerekegyháza, Fő u. 74.
Kerekegyháza, Andrássy u. 89.

8. Alapításának éve:

1927.

9. Alapítói határozat:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat
84/1995.
(V. 17.) sz. Képviselőtestületi
határozata

10. Alapító:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat

11. Működési területe:

Kerekegyháza Város közigazgatási területe

12.Irányító szerve:

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kerekegyháza, Fő u. 47/a

13.Fenntartó szerv megnevezése:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

14.Fenntartó szerv székhelye:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a

15.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal
16.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
17.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13
§ (1) bekezdés 6. pontban foglaltak szerint
18.Alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:
a) óvodai nevelés
b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése-oktatása
19.Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
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20.Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő költségvetési szerv

21.Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § alapján – Kerekegyháza Város Képviselő-testülete bízza meg.
22.Az intézmény típusa:

napközi otthonos óvoda

23.Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
24.Évfolyamok száma:

1-3. óvoda

25.A felvehető gyermekek,tanulók maximális létszáma:

230 fő

26.Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az
alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását
célzó, nem haszonszerzés céljából végzett közszolgáltató tevékenység.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a 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 küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd;
27.Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
28.Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével
végezhet.
29.Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény az irányadó.
 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló. 2012. évi I. törvény az
irányadó.
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyv (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.

30.A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező 1006. sz. tulajdoni lap
szerint Óvoda Kerekegyháza, Rákóczi u. 70., 905. hrsz, 845. sz. tulajdoni lap
szerint Óvoda Kerekegyháza, Fő u. 72., 745. hrsz, valamint 224. sz. tulajdoni
lap szerint Óvoda Kerekegyháza, Andrássy u. 89., 120 hrsz. Alatt
nyilvántartott ingatlanok, valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint
az intézmény használatába van adva.
31.Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és köteles
megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály a tulajdonos
számára lehetővé és kötelezővé tesz, az ingatlan elidegenítését kivéve. Az
ingó vagyon vonatkozásában megilleti a rendelkezési jog az Önkormányzat
egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján.
32.Az intézmény 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
utalványozás feladatokat ellátja.
33.Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és
munkáltatói jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli.
Kerekegyháza, 2012. december 12.
Dr. Kelemen Márk
polgármester

Záradék
Az alapító okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2012.
(XII. 12.) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a 2013. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napközi Otthonos
Óvoda 2011. VIII. 22. napján kelt, a 141/2011. (VIII. 22.) sz. Kth. okiratszámú, egységes
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Kerekegyháza, 2012. december 12.
Vincze Miklós
jegyző
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