Ludányhalászi Mesekert Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATA
Egységes szerkezetbe
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 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. (XII.31.) 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 alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése, székhelye
Ludányhalászi Mesekert Óvoda
3188 Ludányhalászi, Kossuth út 10.
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX..törvény 13.§ (1) bekezdés
6.pontja szerinti óvodai ellátás.
3. Szakmai alaptevékenysége:
a) A szakmai alaptevékenység szöveges meghatározása
- óvodai ellátás
- iskolai oktatásra előkészítő foglalkozás
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- óvodai integrációs foglalkoztatás
- intézményi ellátottak részére étkeztetés biztosítása
- szociális étkeztetés biztosítása
b)

államháztartási szakágazati besorolása
851020 Óvodai nevelés

c)

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése :
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Típusai:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása estén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésnek tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedési fejlődésnek súlyos rendellenességével
küzd.
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
107051 Szociális étkeztetés

4. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 4.§ 1.a) pontja szerinti: óvodai nevelés, 1.r.
pontja szerinti: a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
5.
Illetékessége, működési köre:
Ludányhalászi község közigazgatási területe
6. Irányító szervének neve, székhelye:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
7. Alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
8. Vezetőjének megbízási rendje
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a alapján. Az intézményt
egyszemélyi felelős vezető, az óvodavezető vezeti, akit a képviselő-testület – nyilvános pályázat
útján – 5 éves időtartamra bíz meg. Az óvoda vezető felett a kinevezés és felmentés jogát a
képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogokat – az SZMSZ keretei között – a polgármester
gyakorolja.
Az intézmény vezetője gyakorolja az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak felett a
munkáltatói jogokat.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
10. Típusa: Óvoda
11. Csoportok száma, felvehető maximális gyereklétszám: 2 csoport, 50 fő
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan vagyon:
Ingó vagyon:

A 425 hrsz 2251 m2 területű ingatlan a rajta lévő épületekkel
Ludányhalászi, Kossuth út 10.
Leltárjegyzék szerinti eszközök.

13. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni. Ezen túl az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint rendelkezik a rábízott
vagyonnal.
14. Az intézmény képviselete:
Az intézményt vezetője képviseli, jogkörét meghatározott körben helyettesére, vagy az intézmény
más alkalmazottjára átruházhatja
15. Vállalkozási tevékenysége: Nem folytat.

Záradék :
„Jelen Alapító Okirat – a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17. napján
kelt 1/2013.(I.17.) számú határozatával elfogadott , egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát
veszti.
Az Alapító Okiratot Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2014.
(XII.18.) számú határozatával hagyta jóvá.”
Ludányhalászi, 2014. december 18.
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jegyző

