Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. március 26‐án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
67/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdései, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdése, a nevelési‐oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdése, valamint a 66/2014.(III. 26.) KT. számú
határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1)

Intézmény neve:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

2/a) Székhelye:

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A

2/b) Intézmény feladatellátási helye:

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

3)

4)

5)

Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

Főtevékenységének
államháztartási szakágazati
besorolása:
A költségvetési szerv működési
területe:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 42. §‐a alapján bölcsődei ellátás

851020 Óvodai nevelés
Óvoda vonatkozásában:
‐ Tiszacsege város közigazgatási területe
‐ A fenntartó által meghatározott szabad
kapacitás
terhére,
vagy
más
fenntartókkal
kötött
megállapodás
alapján
a
környező
települések
közigazgatási területe
Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város
közigazgatási területe

6/a) Törzskönyvi száma:

644150

7/a) Alapító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

7/b) Irányító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete

8/a) Alapító szerv székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

8/b) Irányító szerv székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

9)

Fenntartó szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

10)

Fenntartó székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

11)

Intézmény típusa:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján
közös igazgatású köznevelési intézmény

12)

Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű
gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti közneveléséről
szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 13. pontja és a 8. § alapján.
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25.
pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem‐ vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
104030
Gyermekek napközbeni ellátása

13)

Az intézmény telephelye:

14)
15)

Az intézmény tagintézménye:
Feladatellátást szolgáló vagyon:

nincs
nincs
Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát
képező 2078/2 hrsz‐ú ingatlanvagyon és az
intézmény vagyonleltárában nyilvántartott
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tárgyi eszközök
16)

Vagyon feletti rendelkezés:
‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell
eljárni.
‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.

17)

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
‐ Óvodában: 175 fő
‐ Bölcsődében: 36 fő

18)

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete
határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében.

19)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti
jogviszony

Tiszacsege, 2014. március 26.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 67/2014.(III. 26.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2013. október 31. napján kelt ‐
171/2013. (X.31.) KT. számú határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát
veszti.
Tiszacsege, 2014. március 26.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2014. március 26.
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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