A 130/2012. (IX.13.) számú KT. határozat melléklete

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Mesekert Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdés
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Közot. tv.) 21. § (2)(3) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Intézmény neve:

Mesekert Óvoda

2.) OM azonosító:

028155

3.) a) Székhelye:
b)Telephelye:

5624 Doboz, Dobó u. 16. sz.
5624 Doboz, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz.

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés a köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény alapján.
5.)
a) Alaptevékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi körben történik: tanulásban
akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége (figyelem,
magatartás, részképesség zavar). Enyhe értelmi fogyatékos, enyhe mozgásszervi,
érzékszervi, beszédfogyatékosság, vagy enyhe halmozottan fogyatékosság, vagy egyéb
enyhe pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása.
Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok végzése (cigány kulturális óvodai nevelés
magyar nyelven).
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése.
b) Alapvető szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
c) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
d) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása
6.) Vállalkozási tevékenység: nincs
7.) Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe
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8.) Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
9.) Felügyeleti szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
10.) Típusa szerinti besorolása: Óvoda
11.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
12.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Az intézményvezetőt, a óvodavezetőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg pályázat útján – határozott, 5 éves időtartamra a köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján, a pályázat eredménytelensége esetén
szintén ezen jogszabályok alapján jár el a Képviselő-testület.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

13.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény), valamint a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálya alá tatozó
munkaviszony.
14.) Az alapító és a fenntartó neve, címe: Doboz Nagyközség Önkormányzata
Doboz, Kossuth tér 3.
15.)
a) A feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi 63. hrsz-ú Doboz, Dobó u. 16. és az 1643.
hrsz-ú Bajcsy u. 2. sz. alatti ingatlanok, továbbá a leltár szerinti kis – és nagy értékű tárgyi
eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik.
b) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, hasznosíthatja, illetve azokkal az
önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati
rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
rendelkezik. A tárgyi eszközök felújításáról, beruházásról az intézményvezető
véleményének ismeretében a Képviselő-testület, a karbantartásról az intézményvezető dönt
a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében.
c) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
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16.)
a) Az intézmény típusa: óvoda
b) Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Etnikai kisebbségi óvodai nevelési
feladatok végzése /cigány kulturális óvodai nevelés magyar nyelven/.
c) Maximális gyermek-, tanulólétszám:: 132 fő
Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám
Dobó u. 16. sz.: 82 fő
Bajcsy u. 2.: 50 fő
d) Indítható óvodai csoportok száma: 5 csoport
e) Évfolyamok száma: 3 nevelési év
f) Tagozat: nincs
17.)
a) Törzsszáma: 633567
b) Adószáma: 1 6653827-1-04
18.) Jogállása: Önálló jogi személy
19.) Az Intézmény képviseletére jogosult:
Az óvodavezető, aki kinevezi az intézmény valamennyi munkavállalóját.
20.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.

Záradék:
A Mesekert Óvoda Alapító Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 130/2012.
(IX.13.) számú képviselő-testületi határozatával 2012. szeptember 20-i hatállyal hagyta
jóvá.
Doboz, 2012. szeptember 13.

Hrabovszkiné Dandé Szidónia
jegyző

Simon István Tamás
polgármester

