Okirat száma: 1/2017.

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 Nagykovácsi Kispatak Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nagykovácsi Kispatak Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca. 61.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1 megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 4. § és 8. §-a szerinti óvodai ellátás.
4.2.

1
4.3.

4.4.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége: a gyermek három éves korától a tankötelezettség
megkezdéséig végzett nevelő tevékenység, melynek keretében végzi a gyermekek
napközben ellátását, segíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek beilleszkedését.
A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az
alábbiak szerint történik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. 1. pontjának r.) alpontja szerinti
integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása:
Látássérült gyermek nevelése (Kaszáló utca 16-18, Dózsa György utca 29.)
 gyengénlátó gyermekek nevelése (max. 3 fő)
Beszédfogyatékos gyermekek nevelése (Mindhárom óvodaépületben) (max. 13 fő)
Hallássérült gyermekek nevelése (Mindhárom óvodaépületben)
 kevésbé súlyosan nagyothalló gyermekek nevelése (max. 3 fő)
Értelmi fogyatékos gyermekek nevelése (Mindhárom óvodaépületben)
 enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése (max. 3 fő)
A fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek nevelése (Mindhárom
óvodaépületben
 enyhe tanulási, figyelem-vagy magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelése (max. 3
fő)

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
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091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1
2

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagykovácsi Nagyközség
közigazgatási területe
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nagykovácsi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 20/A §-a, továbbá
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet figyelembe vételével pályázat útján nevezi ki 5 év határozott időre. Az
intézményvezető felmentésének joga Nagykovácsi Önkormányzatának Képviselő-testületét
illeti, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény, a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A személy jellegű előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkezik, egyéb előirányzatai tekintetében, a fenntartó
szabályzatában lévő szabályok szerint rendelkezhet. A rendelkezésére álló
vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően. Pénzügyi, gazdasági
feladatait a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos utca 61.) látja el.

6.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa
György utcai tagóvodája

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca
39.

2

Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva
utcai tagóvodája

2094 Nagykovácsi, Száva utca 7.

6.3.

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

3

feladatellátási
hely
megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Nagykovácsi
Kispatak
Óvoda

-

180 fő

-

50 fő

2

Nagykovácsi
Kispatak
Óvoda Száva
utcai
tagóvodája

Nagykovácsi
Kispatak
3. Óvoda Dózsa
György utcai
tagóvodája

-

130 fő

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan vagyon
helyrajzi feletti
száma
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

1

2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca.
16-18.

4561/4

használat

óvoda

2

2094 Nagykovácsi, Dózsa
György utca 39.

721

használat

óvoda

380

használat

óvoda

3 2094 Nagykovácsi, Száva utca 7.
Kelt: Nagykovácsi, 2017. …………………….

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 Kispatak
Óvoda 2017. március 23. napján kelt,
napjától alkalmazandó 1/1/2017.
okiratszámú
módosító
okirattal
végrehajtott
módosítása
szerinti
tartalmának.
Kelt: Budapest,

P.H.
______________________________________
Magyar Államkincstár
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