HATÁROZAT-TERVEZET

ALAPÍTÓ OKIRAT
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő testülete 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 végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelés –oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1./ A költségvetési szerv:
a./ Megnevezése: Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
b./ Székhelye:
Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 15-17.
2./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat:
81/2001. (VIII.29.) önkormányzati határozat, létrehozás éve: 2001.
3./ Fenntartó neve székhelye: Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
4./ Alapító szerv neve, székhelye:
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
5./ Irányító szerv neve, székhelye: Rákócziújfalu Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
6 ./ Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján a 3-7 éves korú gyermekek nevelése.
7./ A felvehető maximális gyermeklétszám feladat ellátási helyenként: 82 fő.
8./ Az intézmény fontosabb adatai, vagyona:
8.1./ Az intézmény típusa: Óvoda
8.2./ Illetékessége, működési köre: Rákócziújfalu közigazgatási területe.
8.3./ Vállalkozói tevékenység, és tevékenység felső határa: az intézmény
vállalkozói tevékenységet nem folytat.
8.4./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
A törzsvagyon részét képező óvoda épülete: Rákócziújfalu, Petőfi út 15-17. az
összes berendezési, felszerelési tárggyal, leltár szerint.
8.5./ A vagyon feletti rendelkezés joga: Rákócziújfalu Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos vagyonrendelete szerint.
8.6./ Törzskönyvi azonosítója: 661265
9./ Alaptevékenysége:
A köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – e
törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés
folyik.
Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai
nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai
előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
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10./ Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
851020 Óvodai nevelés
11./ Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
12./ Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § előírásai szerint, a Kjt. 7. §-a értelmében a vezetői kinevezés időtartama
legfeljebb 5 év lehet. Magasabb vezetőt csak 5 évre lehet kinevezni a 2010. évi
CLXXV. tv. 7. § értelmében. Az intézményvezetőt a képviselő testület nevezi ki és
menti fel 5 év határozott időtartamra, nyílt pályázat útján. Az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
13./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv irányadó. Másrészt
munkajogviszony, melyre a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet megbízási jogviszony, amelyre a
Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók.
14./ Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
szóló 99/2013.(X.29.) és a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratának
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 100/2013.(X.29.) önkormányzati
határozatokat hatályon kívül helyezi.
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát Rákócziújfalu Önkormányzat
Képviselő-testülete ..../2014.(V.07.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá.
Rákócziújfalu, 2014. május

Papp János
polgármester
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