ALAPÍTÓ OKIRAT
1./ A költségvetési szerv neve:
Rövid neve:

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda Csévharaszt

2./ A költségvetési szerv székhelye: 2212. Csévharaszt, Ady E. u.44.
3./ Létrehozásról rendelkező, jogszabály, határozat: Csévharaszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 1990. Legutolsó alapító okirat: 18/2007.(V.31.). számú határozat. 1993. évi
LXXIX. Törvény (Közoktatási törvény)
4./ Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
2212. Csévharaszt, Ady E. u.44.
5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. §-a szerinti óvodai nevelés
6./ Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
6.1./ 2009. évben használatos alaptevékenység szakfeladat számok:
801115
Óvodai nevelés
801126
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
805212
Pedagógiai szakszolgálat
6.2./ 2010. évben alaptevékenysége:
851011
Óvodai nevelés,ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
/enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), valamint a
megismerő funkciók fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethető – SNIb - tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek közül az enyhe értelmi fogyatékos, enyhe mozgássérült,
beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Valamint
tanulási, beilleszkedési, viselkedési zavarral küzdő gyermekek
különleges ellátása, nevelése /BTM//
562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

6.3./ 2010. évben kiegészítő tevékenysége:
856012
Korai fejlesztés, gondozás
856013
Fejlesztő felkészítés
856020
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
6.4./ Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7./ A költségvetési szerv működési köre: Csévharaszt község közigazgatási területe.
Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket.
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8./ Az alapítás időpontja: 1990.
9./ Irányító szerv neve, székhelye: Csévharaszt Község Önkormányzata
2212. Csévharaszt, Kossuth út 43/B.
10./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2212. Csévharaszt, Kossuth út 43/B.
11./ A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv
11.a.) A tevékenység jellege alapján: közintézmény
11.b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv
Az önállóan működő költségvetési szerv az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézményvezető az intézmény
gazdálkodásának egyszemélyi felelőse.
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását
Csévharaszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi. Az önállóan működő és
gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti.
12./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárás keretében
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.
13./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. Törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. Törvény, valamint a polgári
Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony szerint. (megbízás)
14./ Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Nincs önálló jogi személyű szervezeti
egysége
15./ Közoktatási törvény szerinti, további tartalmi elemek:
Fenntartó neve és címe: :

Csévharaszt Község Önkormányzata
2212. Csévharaszt, Kossuth út 43/B.

16./ A költségvetési szerv típusa:

óvoda

17./ Tagintézményei, telephelyei: nincs tagintézménye
18./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Esélyegyenlőségi törvény és az
intézmény esélyegyenlőségi terve szerint.
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19./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Csévharaszt Község Önkormányzat tulajdonában
lévő Csévharaszt, Ady E. u. 44.sz. alatti 19 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes 3 csoportos
óvoda megnevezésű ingatlan, valamint leltár szerinti ingóvagyon ingyenes használata.
20./ A vagyon feletti rendelkezési jog: ingyenes használati jog
21./ Maximális gyermeklétszám: 3 csoport 75 férőhely. (külön engedéllyel 90 fő)
22./ A költségvetési szerv megszűntetése:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény szerint
az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv jogosult megszűntetni.
Záradék:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 28. napján tartott ülésén
a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát felülvizsgálta, és a 28/2009. (V.28.)
számú határozattal 2009.július 01. nappal történő hatálybalépéssel egységes szerkezetben
elfogadja, kivéve a 6.2. és a 6.3. pontot, amely 2010. január 1-én lép hatályba, egyúttal a
18/2007.(V.31.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot hatályon kívül helyezi, kivéve
a 3. pontját, melyet 2009. december 31-el helyez hatályon kívül.

Csévharaszt, 2009. május 28.

Mocsáry Balázs
polgármester
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