Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Napközi Otthonos Óvoda
Alapító okirata
(egységes szerkezetben)
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, és 88. §-a alapján,
figyelemmel közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ára a
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát 2009. július 1. napjával az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Költségvetési szerv alapadatai
- Költségvetési szerv megnevezése:
-

Költségvetési szerv rövidített neve:
Székhelye:
Első alapító okirat száma:
Költségvetési szerv közfeladata a
közoktatási törvény szerint:
Működési köre:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

-

Alapvető szakágazat:

-

2. Irányító és fenntartó szervének neve,
székhelye:
3. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása
- Tevékenység jellege alapján:
- Közszolgáltató szerv fajtája alapján:
- Közoktatási tv. szerint:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Napközi Otthonos Óvodája
Napközi Otthonos Óvoda
5932 Gádoros, Béke tér 6.
122/3/1992. (VI. 30.) KT. számú határozat
A tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény
Gádoros Nagyközség közigazgatási területe
Önállóan működő költségvetési szerv, de a
pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
851020 (óvodai nevelés)
Gádoros
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Gádoros, Kossuth u. 16.
Közszolgáltató szerv
Közintézmény
Óvoda

4. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
- A költségvetési szerv vezetőjét Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdése alapján.
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint.
- Az intézményt határozatlan időre hozták létre.
5. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:
- A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon nagyságrendje és összetétele, az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet mellékletét képező vagyonmérlegben szerepel.
- A vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont
köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont
elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Gádoros Nagyközség

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 15/2008. (IV. 24.) KT. számú rendeletében foglalt szabályok szerint lehet.
6. Költségvetési szerv tevékenysége:
6.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenység megnevezése
Óvodai nevelés
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, oktatása
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai
nevelése, oktatása (óvodai fejlesztő program
alapján

Szakfeladat száma
2009. évi
801115
801126
801115

Óvodai intézményi étkeztetés

552312

Alaptevékenység megnevezése

Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása

Szakfeladat száma
2010. január 1. napjától
851011
852012

Óvodai intézményi közétkeztetés

562912

Korai fejlesztés, gondozás

856012

A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok

890114

7. Telephelyei:
Intézményegység
Megnevezése
Óvoda

Telephely
Címe
Gádoros, Béke tér 6.
Gádoros, Kossuth u. 17.

telefonszáma
68/490-042
68/490-017

8. Maximális gyermeklétszám:
Óvodai nevelés
- Gádoros, Béke tér 6. óvoda férőhelyek száma
120 fő
- Kossuth u. 17. óvoda férőhelyek száma
52 fő
Az óvodára vonatkozó 25 fős maximális létszámot, legfeljebb 20 %-kal lehet átlépni a nevelési év
indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport indul, továbbá függetlenül a csoportok
számától, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Az óvodánál nincs
tagozat.
Záradék: A Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratát Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2009. (IX. 15.)
KT. számú határozatával 2009. július 1. napi hatállyal hagyta jóvá.
Gádoros, 2009. szeptember 15.
Dr. Prozlik László

Varga József

polgármester

jegyző

