
Okrrat száma,. 2 / 201,5.

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata
módosításokkal egvséges szerkezetbe foglalva

Az á]Jarnháztartásről sző|ó 2011. évi CXCV. törwén1, B/A. §-a és a nemzeti köznevelésról szóló
2011. évi CXC. tön ény 21 . § (2) bekezdése alapján az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda ala-
pító okiratát a következók szerint adom ki:

1. A költségvetési szefv megnevezése, székhelye, telephelye
1,.1,. A köItségvetési szerv

1,.1,1. megnevezése, Őrbottyáni Napközi Otthonos Ól,oda

1.2. A költségvetési szerv

1,2,1. székhelye: 2162 Őrbottyán, Ilákóczi Ferenc utca 84.

2. A költségvetési szefv
alapítás ával és me gszűné s ével ö s s z e függő rendelke z és ek

2.1. A költségvetési szew alapításának dátuma: 195B.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, áta|a|<ttására, megszűntetésére jogosulr szerv

2.2.1. megnevezése: Őrbottyán és Kisnémedi Települések l(öznevelési Társulása

2,2.2. székhelye: 2162 Őrbottyán,Fő út 63,

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. Á költségvetési szerv il;ánvítő szerv-ének

3.1.1, megnevezése: Őrbotryán és Kisnémedi Telepúlések l(özneve]ési Társulásának Tátsu-
lási Tanácsa

3.1.2. székhelye: 21,62 Őrbotqán,Fő űt 63.

4. A költségvetési szefv tevékenysége
4.1. A költségvetési szen- közfeladata: óvodai ellátás

2.2. te]eph
telephelv mesnevezése te]ephelv clme

1
Orbottyáni Napközi Otthonos Ovoda ]§s-
mókus ovoda 2162 Orbottyán, Rákóczi Ferenc űtB0/3,

Z- A köl 51 Szerv lód k tési szervének

megírevezese székhelye

1

Orbottyán Nagyközség Napközi Otthonos
Ovoda 2162 Orbottyán Rákóczi Ferenc utca 84.

2
Kisnémedi I(özségi Onkormányzat Nap-
közi otüonos ovodáia 2165 Kisnémedi, Fő ltca 2,

n O{ r1 IIe m taltasl sza}iauazan Desoro

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 i ssto:o ovodai nevelés



+.3 Á költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szen, kőzfeladata a nemzeti közne-
velésről szőló 2011. évi CXC. tön,én), szerinti óvodai nevelés, Óvodai nevelés és iskolai
életmódra tötténő felkészítés. A rászorulóknak logopédiai foglalkoztatás szewezése.
Az i]]etékes szakértői bizottság véleménye alapján integráltan (a többi gyermekkel eg]rütt)
nevelhető mozgásszervi, érzékszewi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarra| vagy egyéb pszichés fejlódési zavarral (súlyos tanu]ási, figvelem- vagy magatartás-
szabá|yozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
Az őrbottyáni tagintézményben az étkeztetést Orbottyán Város Onkormányzat^, 

^kisnémedi tagóvodában l{isnémeü Közs ég Ö n korm án y zata bizto sítja.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzan funkció szerinti megjelölése:

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A feladat el}átása tekintetében az
Orbottyáni Napközi Otüonos Ovoda Napsugát i(özponti Ovodája, aMargatétaTagővoda
és a l(ismókus Óvoda beíratási körzete Órbottyán közlgazgatási területe, az Órbottyán
Napközi Otthonos Óvoda I(isnémedi Tagővodála beíratáii körzete Kisnémedi kőzigazga_
tási területe. A költségvetési szerv ellátási kötelezettsége az állandó lakóhellyel és tartózko-
dási hellyel rendelkező iakosokra terjed ki. Á költségvetési szervben vagy tagővodában ren-
delkezésre ál]Ő szabad kapacitás esetén a költségvetési szen yezetője a tagqntézmény veze-
tőivel és az ővod^yezető-helyettessel egyeztetve, a törvényi előírásoknak megfelelően dönt
a további felvétel rendjéről.

5. A költségvetési szefv szeívezete és működése
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv yezetője az ővo-
davezető. Az ővodavezető magasabb vezetőnek minősűl, akit a közalkalmazottak jogállásá-
ról szőlő 1,992. évi )OOilII. törvény, a nemzeti köznevelésről szőIő 2011. éw CXC. töwény
és a pedagógusok előmeneteli rendszerérő| és a közalkalrnazottak jogállásárő| sz6|ő 1992.
évi )OOilII. töwény köznevelési intézményekben történő r,égrehaitásáról szőlő 326/201,3.
(VTIi. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéset alapján n),ilvános pályázat útján kell
megbízni. Az ővodavezetőt Órbotq,án és Kisnémedi relepulések l{öznevelési Társul ásának
Társulási T anácsa b'tzza meg.

4.4.

kormány zau funkciószam korrnány zati fu nkció rne gner.ez és e

1 091110 ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120
Sajátos neve]ési igénlú gl,ermekek óvodai nevelésének,
el]átás ának s z akmai fe]a datai

J 091 140 ovodai nevelés, eilátás működtetési feladatai
4 09ó01 5 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 013350
A z önkorm ány zaú vagyonnal v alő gaz dilko dás s al kap c s o-
Iatos íeladatok

5,2. Á költs ésvetési sz ervn éI alkaknazásban á]]ó személvek i o gvrsz onva:

foglalkoztatási j ogviszony j ogvis z onyt szab ály oz ő j o gszab ály

1 kőzalka|mazott
közalkalmazottak jogállásárőI szőlő 1,992, évi )LY}ilIi
tör-vény

2 munkaviszony munka törvénvkönyvéről szőlő 2012. évi L törvény

J megbízásos jogviszon1, Polgári Tön,ént.könrr-ről szóló 2013. ér,i \r. tön énv



6. A köznevelési intézményfe vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartőjának

6.1,.1. megnevezése: Őrbottyán és liisnémedi Telepűlések l(öznevelési Társulása

6.1.2. székhelye: 21,62 ÓrbotqránFő út 63.

6.2. A köznel,elési intézmény

6.2.1,. típusa: óvoda

6.2.2. alapfeladatának j ogszab ály szerlntt megnevezése: óvodai eliátás

6.2.3. gazdálkodásával összefriggő jogosíwányok: Áz óvodavezető jogosult az önkormány-
zad vagyonról szóló rendelet alapján a használatba átadott vagyont az alaptevékeny-
séget nem veszélyeztető mértékben hasznosítaru. A többletbevéte]ek felhasználásá-
róI az él,es költségvetési rendelethatároz.

6.4. A feladatelláúsi helyenként felvehető maximális gyermek-, tanu7ólétszám a köznevelési
lntézmény

6.4.1,. székhelyén: 120

telephelyén; 90

6.5. A feladatellátást szolsáló insatl

ó. A köznevelési intézmé ny t^alntézínénve(r
taglntezmenv me gnevezese tasjntézménv címe

Orbottyáni Napközi Otthonos Ovoda lűsnémedi
Tasóvoda 21ó5 l(snémedi, Fó út 3.

Orbottyáni Napközi Otüonos Ovoda Margaréta
Taqóvoda 2762 Orbotryán, Ovoda utca 7

6.4.2. tezmen en]

ta pintézmény me gfreve z é s e maximális gyermek-, tanulólétszám

1
Orbottyáni Napközi Otthonos Ovoda I(isnémedi
Tasóvoda 30

2
Orbottyáni Napközi Otüonos Ovoda Matgaréta
Taqóvoda

1B0

a Il

ingatlan clme
ingadan
helytajzi
száma

ingatlan
hasznos

alapterülete
l2ttm)

vagyon feletti
rendelkezés joga
yagy 

^ 
vagyon

használaúiosa

az lng^t-
lan funk-

ciója,
célia

1

Orbottyáni Napközi Otthonos Ovo-
da Nagsugát Központi Ó.,oda
2162 Orbottyán, Rákóczi Ferenc utca
84.

1235 500.48

Orbottyán Város
Önkormányzata és
Kisnémedi Község
Önkormányzata
vagyongazdálkodási
szabályairő| szőlő
önkormányzati
rendeletben foglal-
tak szerint tőrténik.
Áz ingatlanv2gvont
és a hozzá rttoző
rngóságokat 

^zönkormányzat a

óvoda

2

orbotwáni Naoközi otthonos ovo-J}

da l{ismókus Ovoda
2762 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca
80/l.

1326 l 869,3 ór,oda



J
Őrbottyáni Napközi Otüonos Óvo-
da Mar_garétaTagővoda
2162 Oúottyán, Ovoda utca ].

2708/6 886.5

költségvetési szerv
részérc ingyenesen
használatba adja, Á
költségvetési szew
a rendelkezésére
áiló vagyont köteles
feladataj jő szinvo-
nalú ellátása érde-
kében működtetni,
azt megóvni, Nem
jogosult az ilgat-
lanvagyont megteí-
helrr_i, elidegeníteni,
v^g,v biztosítéku]
felhasznáLnj.
Áz évenként_i ]eltár-
fe]vételról a költ-
ségvetési szew
vezetője, a leltáre]-
lenórzésről a költ-
ségvetési szerv
fenntartója gon-
doskodik.

óvoda

4
Őtbottyáni Napközi Otüonos Óvo-
da Kisnémedi Tagóvoda
2165 I{isnémedi, Fó út 3.

30/1 iB0 óvoda

7. Zfuő rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. októbet
alapítő o7áratát vis s z avonom,

I(elt: Őtbo ttyán, 2a7 5. január. 29.

történő bejegyzés napjátől kell aikalmazni,
1. napján kelt egységes szeíkezetbe foglalt

n/l,U |/
\ \-..)

,................t..,.........,..,....,.,..

Kmefty Károly l
elnök

Társulási Tanács


