
Okirat száma: 2-2 / 2a1,9,

Alapító okirat
mó cl o s ítás okkal e gys é ges szerkezetb e fo glalva

Az. államh áztalaásről szőlő Zt1L. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti kÖznevelésról

szólőZo17. é* cxc.iö.re"y 21. § {2) bekezdése ata§lan az Őrlrottyáni Napsugár Óvoda ala-

pító ol<iratát a következő|l"szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
me§nev ezése,szókhelye, telephelye

A költségvetési szerv

1.1.1", tnegnevezése: Őrbotryáni Napsrrgár Óvoda

A l<öltségvetési szerv

7.Z,3,. székhe1ye:2762 őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca ].13, A ép. 1, ajtó,

1.Z,2. telephelye[íl:

telepheI eVezese telep}rely címe

2162 Őrbattyán, Rál<óczi Ferenc utca 87,

?. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefiiggő rendelkezések

A l<óltségvetési szerv aiapítására, átalakítására, megsziintetésére jogosu}t szerv

2.1.1,, nregtlevezése: őrbottyán és Kisnémedi Telepiilósek Kóznevelési Tá rsrrlása

2.1,2. székhelye: 21,62 Őrbattyán, F ő út 99,

1^1,

1.2.

rvónek? ? A kiiltsépvetési szerv iogelócl költsé zervene

mesnevezóse székhely_g*

2165 Kisnémedi,
,l j(isrrénredi Kózségi Önkrrrnányzat Nap-

kózi 0tthonos Óvodá!a

Fő utca 2

3. A költségvetési §zerv irányítása, felügyelete

3,1, A köitségvetósi szerv irányító szervének

Őrbottyáni Napsugár Óvoda Kismókrrs

-J



-
3,1,.],, megnevezése: Órbottyán és Kisnénredi "l'eleptilósek ]{öznevelési Társr_rlásáltal< Társir-

lási]'anácsa
/ 3.1.Z, szó}ilrelye : 2162 (:rj,lntryán, Fő fit g9,

3.2. A költségvetési szerv fenntarrójának

3.2,1, ntegnevezése: Őrbottyán és KisnémediTeleprilósek Köznevelési Társuiása

3.2.2 szék}re}ye:21"62 Őrbotlyátt, Fő út 99.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4,1. A költsógvetési szerv közfeladata: óvrrdai ellátás

A kölls szerv főtevéken k államháztarlási szaká ati besorolása:

szal<á

óvodai nevelés

4.3. A kölLségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv közí'eladata a nemzeti 1<özne-

ve]ésrő} szóIó 2011. évi CXC. tórvényszerinti óvociai nevelés. Óvodai nevelés és iskolai élet-
módra történő fell<ószítés, A rászorulóknak logclpédiai foglalkoztatás szervezése,

Az il]etél<es szakórtői bizottság véleménye a}apján integráltan [a többi gyermekkel egyúttj
nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelrni vagy beszédfogyatékos, elutizmus spektrum
zavarra] vagy egyób i:szichés fejlődósi zavarra] (súlycls tanulási, figye}em- vagy magatartás-
szabályozási zavarralJ kűzdő sajátos nevelósi igényíi gyermekel< ellátása,

Az intézményi gyerrnekétkeztetést Órboffyán Város Ön}<ormányzata azálta}a alapított költ-
ségvetési szerv, azőrbottyáni Gazclasági és Műszaki §llátó Szervezet által üzenreltetett saját
konyhán }<eresztü], valamint vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

4.4 ,4 kö}tsésvetési szer, e]ap99,y.9.Le-3yp_.e_sének \orpényzati $pti}lgg§b
kormányzati funkció megnevezésekormányzati

funkciószám

7 091 1 10 óvodai nevelós, eliátás szal<nrai feladatai

2
aqu20 Sajátos nevelési igényű gyermekelr óvodai neveiésónek, ellátá

sza}<mai feladatai

091 140 9ye&rl9_ys]É_*látás *űtoajutÉs Bj _ _
9ys á*ró_nyh_gr_

Az önlrorm ányzati va gyonnal való gaz<iálkodással kapcs olato
adatok

4 0960 1 5

5
013350

4.5. A l<öltségvetósi szerv illetékessége, nrűkódósi terii}ete: A fe]ac]at ellátása tekintetében az Őr-
bottyáni Napsugár Óvocla, az Őrbattyáni Napsugár Ór,ocia Margaréta Tagór,odája és az Őr-
bottyárri Napsugár Óvocla KisnTó]<r,rs Óvoclája beíratási körzete Őrbottyán }<özigazgatási te-
riiiete, az Őrbottyáni Napsugár Óvoda l(isnémecii Tagóvoclája beíratási körzete Kisnémecli
kózigazgatási területe. A költségvetési szerv eliátási kötelezetts ége az á}lanrló }akóhellyel és
tartózkodási hellyel rende]kező lakosokra terjed ki, Az intézményben rende]kezésre álló
szabad kapacitás esetén az óvodavezető a tagintéznrény vezetőivel és az ór,odavezető,he-
lyettes.sel egyeztefve, a tőrvényi elóíráso]<nak nregl-elelően dónt a további felvétel rendjó16l.

szakásazatszáma

85 1020

l



I
5, A köItségvetési szerv §zervezete és működése

5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbizási renclje: A kóltségvetési szerv vezetője az óvo-
davezető, Az óvodavezetíí rnagasabb vezetőtrek minősül, al<it a közalkalmazottak jogállásá-
ró] szóló 1992. évi XXXIlL töruény, a nenrzeti }<öznevelósről szó}íl 2017. évi CXC, törvény és
a pedagógusok előn:eneteli rendszeréről és a }<özal}<alnrazolta}< jogállásáról szóló 1992, évi
XXXltL törvény }<öznevelési intóznrényekben törtónti végrelrajtásáról szóló 326/2a13, {Vln.
30,) Kclrm. rendelet vonatkozó rendel}<ezései alapján nyilvános pályázat úrján kel} meg-
bízni, Az óvodavezetőt Őrbottyán és Kisnénredi Települések l{özneve]ési ]'ársulásána}< Tár-
sulá si Tanácsit nevezi ki 5 évig terjedő határozott időre. Az egyéb munl<áltatói jogo}<at a Tár-
sulási Tanács elnöke gyakorolja.

6. Aköznevelési intézrnényre vonatkozó rendelkezések

6,1. A köznevelési intézmény

6.1.1, típusa:óvoda

6.1,2. alapfeladatárrak jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás

6.1"3, gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Őrbottyáni Polgárrnesteri Hivatal tZ162
Órbottyán, Fő irt 99.)

6,3, Afelarlatellátási helyenl<ónt felve}rető naximális gyu.n,*Ü-, mnuló]étszám a köznevelósiirr-
tézmé

5.2. A kö]lsépvetési szervnél alkalm lzás ban átló szemólyel< jogviszonya

foslall{oztatási Sza iszo nyt szabály o,zó jogszabá ly

1
kózalka]nrazotli jogviszony közalka]mazoftak jogáliásáró] szóló 1992. évi XXXIII.

törvénv

2 mun}<aviszonv munka törvénykönwéről szüő 2aL2. évi I. tón/ónv

J mesbízási iosviszonv polsári Törvénykönyvrőlszóló za].3. évi v. törvénv

6.2 Á l<öznevelósi intézménv tasintézmén

tasintézménv megnevezése tagirrtózrrrény cínre
,1 Órbottyáni Napsugár Óvoda Margaréta

Tagóvodáia 2162 Őrbotqyán, Óvoda utca ]-.

Z
Őrboxyáni Napsugár Óvoda Kisnémedi
Tasóvodáia 2165 Kisnénredi, Fő itt 3.

nlen

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelÖlése maximális gyermel<-,
tanulólétszám

1, órbotwáni Napsusár Óvoda 100

2
Órbottyáni Napsugár Óvoda Kismó}<us Óvo-
dáia

/5

J
Órbottyáni Napsrrgár Óvocla M argaréta'I'ag-
óvodája

150

4 Őrbottyání Napsugár Óvoda l(isnérnedi Tag-
óvodáia

25



6.4. A feladatellátást sZOlPáló ineatlanva

ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

va€iyon feletti rendelkezós joga
vagy a vagyon haszná}ati joga

az ingatlan
firnkciója,

céiia

1 2762 Őrbottyán, Rákóczi Fe-
renc utca 113. A Óp, 1. ajtó

1Z35 Őrbottyán Város Önkormány-
zata és Kisnémedi Község Ön-
kormányzata vagyon gazdálko-
dási szabályairóI szóló önl<or-
m ányzati rendel etben foglaltak
szerint történik,
Az ingatlanvagyont és ahozzá
tartozó ingóságokat az önkor-
mányzat a kóltségvetési szerv
részére ingyenesen haszná-
latba adja. A költségvetésí
szerv a rendelkezésére ál]ó va-
gyont ]<öteles feladatai jó szín-
vona}ú eliátása érdekében mű-
ködtetni, azt megóvni, Nem jo-
gosult az ingatlanvagyont meg-
terlrelni, elidegeníteni, vagy
biztosítékul felhasználni.
Az évenkénti jeltárfelvételről a
költségvetési szerv vezetője, a
leltárellenórzésről a köi tségve-
tési szerv fenntartója gondos-
kodi}<.

óvoda

2 2162 Őrbottyárr, Rákóczi Fe-
renc utca B7,

1326 óvoda

3 2162 arbottyán, Ovoda utca
1-.

2708/6 óvocia

4
2165 Kisnénredi, Fő irt 3.

3a/1 óvoda

Az ál}amháztartásról szóló törvény vógrehajtásáról szóló 368/201L. (Xll. 31,J Kornr, rendelet
5, § (4] bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolon, hogy jeien aiapító o]<irat
mÓclosításokkal egységes szerkezetbe íoglait szö.v,ege nregfelel az alapító okiratnak az Őrborryáni
Napsugár Ovoda 2a19, május 31. napján kelt, ,..+.[.,{,.9...,$ii,i,,,,*,,.,..];,.].,....,,....,,.., napjától alkalma-
zandő Z-1,/2a19. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szeriuti tartalmána}<,

K elt: B ud apest, l : !,,,];,j,..,..ri,,! :...i', :,r,.,.i i.,.
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