Szentkirályszabadjai
Szivárvány Óvoda
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
Okirat száma: 72-23./2012
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV.törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC.törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368./2011. Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20./2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
szerinti tartalommal az alábbi alapít okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
2.

Székhelye:
8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u.22.

3. Telephelye:
Szentkirályszabadja, József Attila u.6.
3.1

Feladatellátási helye:
8225. Szentkirályszabadja, József A.u.6.(óvodai nevelési feladatok)
8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u.22. (óvodai nevelési, étkeztetési feladatok)

4. Létrehozásáról rendelkező határozat:
17./1994.(VII.05.) sz. KT határozat (első alapító okirat határozat)
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
5.1
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
6. Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
851020
Óvodai nevelés
Szakfeladatok
851011
Óvodai nevelés, ellátás
A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek közösségi életbe való beillesztése fejlesztő és felzárkóztató
neveléssel.
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi
(kivéve mozgássérült), érzékszervi (kivéve látássérült), enyhén értelmi vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos,
vagy súlyos rendellenességével küzd.
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
889921
Szociális étkeztetés
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
562917
Munkahelyi étkeztetés
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
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851000
890441
890442
890443

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

Az alaptevékenység szöveges meghatározása:
a.)nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség
kezdetéig,
b.) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási
intézményekkel
c.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a fentebb szabályozottak
szerint
7.
8.
9.
10.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Illetékessége, Működési köre:
Szentkirályszabadja Község közigazgatási területe
Alapító, irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.)
A közintézményt fenntartó szerv neve, címe:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.)

(8225
(8225

11. Az intézményt működtető szerv neve, címe: Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.)
12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, de
a
pénzügyi,
gazdasági
feladatait
a
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.), mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
12.1. A köznevelési törvény szerinti besorolása: Óvoda
13.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét Szentkirályszabadja Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvényben
foglaltak alapján bízza meg.

14.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a.) közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján
b.) munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján
c.) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízásos jogviszony) alapján
d.) közfoglalkoztatási jogviszony, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
alapján

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A működés időtartama: A költségvetési szerv határozatlan időre jött létre.
Az intézmény felvételi körzete: Nincs korlátozva
A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 666149
Az intézmény OM azonosítója: 036963
KSH számjele: 16880416-8510-322-19
Az engedélyezett férőhely száma, a maximális befogadóképesség: 85 fő
Az óvoda évfolyamainak száma: 3 csoport
A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai, a vagyon feletti rendelkezés joga
A székhely ingatlan
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23.

- 205 hrsz, Szentkirályszabadja, Kossuth u.22.
- az ingatlan területe: 2503 m2
− épület alapterülete: 278 m2
− jogcím: használat
− A telephely ingatlan
− 658 hrsz, Szentkirályszabadja, József A.u.6.
− Az ingatlan területe:8726 m2
− az épület alapterülete: 569 m2
− jogcím: használat
Az ingó vagyon a vonatkozó leltár szerint.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyon felett az önkormányzat mindenkor
hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezhet.
Adószáma: 16880416-2-19

Záradék:
Jelen alapító okirat 2013.január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szivárvány Óvoda
Szentkirályszabadja, 2012.február 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Szentkirályszabadja
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.12.13-i ülésén a 153./2012.(12.13.) számú
határozattal fogadta el.
Szentkirályszabadja, 2012.december 14.

Iványi András
polgármester
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