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Alapító okirat
(egységes szerkezetben)
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 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. Korm. rendelet
5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-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
1.1

Megnevezése: Solymosy Óvoda Gyöngyössolymos

1.2

Székhelye: 3231. Gyöngyössolymos, Szabadság út 164.

1.3

Telephelye: 3231. Gyöngyössolymos, Jókai út 1. Családi Napközi (Sólyomfióka 1. és Sólyomfióka
2.)

2. Közfeladata:
Óvodai nevelés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§.(1) bek. 6.
pontban foglaltak szerint.
3. Szakmai alaptevékenysége:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
foglaltak szerint ellátja:
a.) óvodai nevelés
b.) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek neveléseoktatása.

4. Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
5. Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

096020

Iskolai intézményi étkeztetés
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6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
-

Óvodai nevelés

-

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése

-

Óvodai étkeztetés

-

Képességfejlesztés

-

Óvodai fejlesztő programok szervezése

-

A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, így mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos (enyhe), látási
fogyatékos (gyengén látó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral,
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek óvodai nevelése.

-

Ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kűzdő (BTMN) óvodai nevelésével
kapcsolatos feladatokat.

-

A két családi napközi férőhelyszáma 7 + 7 fő.

7. Illetékessége, működési köre:
Gyöngyössolymos Község közigazgatási területe, illetőleg igény szerint Heves megye településeiről
bejáró gyermekek ellátása a maximális gyermeklétszám erejéig.
8. Irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3231. Gyöngyössolymos Szabadság út 139.
8. Alapító neve és székhelye:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat
3231. Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

9.

Fenntartó neve és székhelye:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat
3231. Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

10. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetője az óvodavezető. A vezetőt a képviselő testület pályázat útján 5 évre nevezi ki. A
képviselő testületet illeti meg a felmentés joga is. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak, egyes
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foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény
rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
12. Az intézmény típusa:
Óvoda ( nappali képzési rendszerű)
13. Maximális gyermeklétszám:
110 fő
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az önkormányzat tulajdonát képező Gyöngyössolymos, Szabadságút 164., illetve Jókai út 1. szám alatti
ingatlanokat, azok helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket, berendezéseket,
felszereléseket és számítástechnikai eszközöket és egyéb eszközöket térítésmentesen használhatja.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult a vagyon felett rendelkezni.
16. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az alapfeladatainak ellátását nem veszélyeztető
módon az Intézmény helyiségeit az önkormányzat által megállapított bérleti díj ellenében bérbe
adhatja, illetve egyéb kiegészítő tevékenységet végezhet. Az Intézmény a bevétellel szabadon
gazdálkodik.
17. Az Intézmény bélyegzőjének hivatalos szövege:
Körbélyegző szövege:
fenn: Solymosy Óvoda Gyöngyössolymos, középen: Magyar Nemzeti címer, alul:Gyöngyössolymos
Szabadság út. 164.
Hosszú bélyegző szövege:
Solymosi Óvoda Gyöngyössolymos,3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 164., tel: 37/370-005, 1 5380023
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Záradék:
Jelen alapító okirat – 2014.05.05. – napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a – Solymosy Óvoda
Gyöngyössolymos – 1993.12.16- napján kelt, - 87/1993. (XII.15) – számú10, egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.

Az alapító okiratot Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő Testülete képviselő testülete 22/2014.
(IV.30.) számú határozatával hagyta jóvá.

Gyöngyössolymos, 2014. május 5.

Szolcsák Gyula
polgármester

dr. Tanács Péter
jegyző

