Nagycenki Aranypatak Óvoda
Alapító Okirata
M Ó DO S Í T Ó

OKIRAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által, a
49/2012.(FI.28.)Kt.
határozattal,
valamint
Fertőboz
község
Önkormányzata Képviselő-testülete által a 37/2012.(VI.14.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott Nagycenki Aranypatak Óvoda
alapító okiratának 1-11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Nagycenk Nagyközség 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
végrehajtásáráról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet 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
okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése:

Nagycenki Aranypatak Óvoda

2. Székhelye:

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

3. Közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-ában
meghatározott közfeladat ellátása. A gyermekek 2,5 éves korától
a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása.
4. Alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, a nagycenki és- feladat-ellátási szerződés
alapján a fertőbozi gyermekek 2,5 éves korától a tankötelezettség
kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása, amely magában
foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat, a teljes óvodai életet átfogó foglalkozásokat, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek fejlesztő, valamint a saját nevelési igényű gyermekek
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatását.
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5. Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

6. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
889921 Szociális étkezetés
841907 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési
szerveikkel
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC.törvény 4.§. és 96. §-ában foglaltak
szerint
882117
Rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli
ellátás
882122 Átmeneti segély
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Az óvodai, iskola intézményi-, munkahelyi-, egyéb-és a szociális étkeztetés az intézmény
tevékenységének
keretében
üzemelő,
konyha
működtetése
révén
történik.
7. Illetékessége, működési területe: Nagycenk Nagyközség és Fertőboz Község
közigazgatási területe,
külön
feladat-ellátási
szerződés
alapján
8. Irányító szervének neve:
székhelye:
9. Alapító szervének neve:
székhelye:
10.

Fenntartó

szervének

székhelye:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
neve:

Nagycenk

Nagyközség

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
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Önkormányzata

11. Gazdálkodási besorolása:

Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő
Pénzügyi –gazdasági feladatait: a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal látja el

12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az óvodavezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyilvános pályázati
eljárás útján határozott időre nevezi ki Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
1992. évi XXXIII. törvény ( Kjt.)
14. Intézmény típusa:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szerinti óvoda
15. Maximális gyereklétszám:

3 óvodai csoport – 75 férőhellyel

16. Feladatellátást szolgáló vagyon:
9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2. sz. alatti (nagycenki 531/1 hrsz-ú, 5339 m2
nagyságú, óvoda és 2 gazdasági épület megnevezésű) ingatlan a rajta lévő épülettel
(csoportszobák, vezetői szoba, logopédiai szoba, konyha, raktár, belépő, öltöző,
vizesblokk, udvar, óvodai játszótér) és a vagyonleltár szerinti ingóságokkal, melyek
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat tulajdonában vannak. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelési
feladatainak ellátása érdekében
szabadon használhatja.
17. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati
vagyon hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendeletek szabályai szerint
jogosult. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill.
biztosítékként felhasználni.
18. Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba .
Az alapító okiratot Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a …………………………..számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Nagycenk, 2013. június 10.
Csorba János
polgármester

Percze Szilvia
jegyző
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