Okirat száma: 72/2020. (V.28)-1

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 a Mezőberény Város Óvodai
Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5650 Mezőberény, Liget tér 5.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Magyarvégesi Óvoda

5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.

2.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Csiribiri Óvoda

5650 Mezőberény, Kinizsi utca 13.

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Nefelejcs Óvoda

5650 Mezőberény, Kodály Z. utca 8.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

2.3.
1.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

4.2.
1.

A költségvetési szerv közfeladata:
- A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 8. § (1) bekezdese alapjan az ovoda
a gyermek haromeves koratol a tankotelezettseg kezdeteig nevelo intezmeny, ahol e torveny
5. § (1) a) pontjaban meghatarozottak szerint – ovodai neveles folyik.
- Az intezmeny kozfeladata a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny alapjan
ovodai neveles, sajatos nevelesi igenyu gyermekek ovodai nevelese
A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a koznevelesi intezmenyek
nevhasznalatarol szolo 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapjan, ovodai fejleszto
programot mukodtetnek
- Szakertoi bizottsag velemenye alapjan ellatja a koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny
4. § 25) pontja szerint a kulonleges banasmodot igenylo mozgasszervi fogyatekos, ertelmi
fogyatekos(enyhe), egyeb psziches fejlodesi zavarral kuzdo (sulyos tanulasi, figyelem vagy
magatartasi zavarral ), beszedfogyatekos sajatos nevelesi igenyu gyermekek neveleset is.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás, sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, óvodai
nevelés, ellátás működtetése, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

5.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

6.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.

4.

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
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Mezőberény város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Mezobereny Varos Önkormanyzati Kepviselo-testulete altal, palyazat alapjan,
kozalkalmazotti jogviszonyban, hatarozott idore, 5 evre megbízott magasabb vezeto allasu
intezmenyvezeto. Felette az egyeb munkaltatoi jogokat a polgarmester 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.

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás, sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, óvodai nevelés, ellátás
működtetése, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi, gazdasági,
személyzeti ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal (5650 Mezőberény,
Kossuth tér 1. ) látja el.

6.2.

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

1.
2.
3.

tagozat megjelölése

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Mosolygó Központi Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

48
69

Magyarvégesi Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

68

Csiribiri Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. Nefelejcs Óvoda
6.3.

maximális gyermek-,
tanulólétszám

62

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés
joga vagy a vagyon
használati joga
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az ingatlan
funkciója, célja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kalvin utca. 2-4.

Kinizsi utca 13.

Kodaly Z. utca 8.

Kodaly Z. utca 10.

Martinovics utca 25.

Liget ter 5.

907

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

ovoda

2580/6

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

ovoda

2237

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

ovoda

2238

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

ovodaudvar

3125

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

tornaterem és
sportudvar

3675

az Önkormanyzat
vagyonarol es a vagyonnal
valo gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo 16/2007.
(VI.19.) rendelet

ovoda

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 MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI
INTÉZMÉNYE 2020. május 28. napján kelt, 2020. július 01. napjától alkalmazandó 71/2020.(V.28.)-1
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Békéscsaba, 2020. június 09.
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