Okirat száma: A/593-6/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 56.
1.2.2. telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek
Tagóvodája

2884 Bakonyszombathely, Jókai utca 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. augusztus 31.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását
Szolgáló Társulás Társulási Tanácsa
2.2.2. székhelye: 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.

2.3.
1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda

2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 56.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását
Szolgáló Társulás Társulási Tanács
3.1.2. székhelye: 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását
Szolgáló Társulás
3.2.2. székhelye: 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. a) óvodai nevelés; 14a.
r) a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése;
25. pontban megfogalmazott sajátos nevelési igényű gyermekek köréből a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján értelmi vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek
esetében; 1997. évi XXXI. törvény 21. § gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §
intézményi gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § Ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § Szünidei
gyermekétkeztetés, 1993. évi III. törvény 62. § Étkeztetés

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. a) óvodai nevelés;
14a. r) a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése; 25. pontban megfogalmazott sajátos nevelési igényű gyermekek köréből a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
gyermekek esetében; 1997. évi XXXI. törvény 21. § gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI.
törvény 21/A. § intézményi gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § Ingyenes
és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § Szünidei
gyermekétkeztetés, 1993. évi III. törvény 62. § Étkeztetés

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán
2

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ácsteszér, Bakonyszombathely,
Csatka Községek közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával
összefüggő feladatokat a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
köteles elvégezni az alapító önkormányzatok együttes határozata alapján. A pályázati
felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban:
személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Az intézményvezetői
megbízatást az alapító önkormányzatok képviselő-testületei adják, együttes ülésükön
minősített többséggel hozott határozattal. A megbízással kapcsolatban a döntés előtt ki
kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét. Az intézményvezetői
megbízás 5 évre szól, közalkalmazotti jogviszonyban. Az intézményvezetőt az alapító
önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésükön minősített többséggel hozott
határozattal mentik fel. Az intézményvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
a Társulás elnöke gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkavállalói jogviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Egyéb-foglalkoztatásra
irányuló jogviszony
(megbízásos jogviszony)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 4. § 14a. a) óvodai nevelés; 14a. r) a többi gyerekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; 25. pontban
megfogalmazott sajátos nevelési igényű gyermekek köréből a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján értelmi vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek
esetében; 1997. évi XXXI törvény 21. § gyermekétkezetés; 1997. évi XXXI. törvény
21/A § intézményi gyermekétkeztetés; 1997. évi XXXI. törvény 21/B § Ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés; 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
Szünidei gyermekétkeztetés; 1993. évi III. törvény 62. § Étkeztetés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az államháztartásról szóló törvény és az
annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás alapján. A működtetéssel és
üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzata a mindenkori
költségvetésben szerepel, mely előirányzat felett az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
3

teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási
–és utalványozási joggal és felelősséggel bír, szakmai teljesítés igazolás és
utalványozás feladatait ellátja.
Az éves költségvetését az Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok
Ellátását Szolgáló Társulás Társulási Tanács hagyja jóvá. Gazdálkodási feladatait a
Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Ácsteszéri Kirendeltsége (2887
Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.) látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (munkarend és ügyrend),
valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás rögzítik.
6.2.
1
6.3.

A köznevelési intézmény tagintézménye:
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek
Tagóvodája

2884 Bakonyszombathely, Jókai utca 3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda

45 fő

2

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek
Tagóvodája

55 fő

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos
utca 56.

181/5.

használati jog

óvoda

2

2884 Bakonyszombathely, Jókai
utca 3.

21.

használati jog

óvoda

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a ÁCSTESZÉRI MESEERDŐ ÓVODA 2020. május
29. napján kelt, 2020. július 01. napjától alkalmazandó A_593_5_2020 módosító okirat okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Tatabánya, 2020. június 11.
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