Okirat száma: 565-4/2019

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(z) Csepregi Óvoda és Bölcsőde
Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény
1.1.2. rövidített neve: Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9735 Csepreg, Nádasdy utca 15.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. szeptember 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás
2.2.2. székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Általános Iskola Csepreg

9735 Csepreg, Széchenyi tér 22.

2

Bognár Ignác Zeneiskola

9735 Csepreg, Széchenyi köz 8.

3

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

9735 Csepreg, Nádasdy u. 15.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás
3.2.2. székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 8. §-a alapján óvodai nevelés, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás:
A gyermek harmadik életévétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha a
jogszabály másként nem rendelkezik – legfeljebb hétéves koráig az óvoda, a gyermek
neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló keretek között, a családi
nevelést kiegészítve ellátja a gyermek óvodai nevelését, ennek keretében:
- nevelési programja szerint különös gondot fordít az egészséges életmód szokásainak
kialakítására, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítására, az életkornak
megfelelő értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására,
-

kötelező jelleggel felkészíti az ötödik életévét betöltő gyermeket az iskolai életmódra,

-

az óvodai foglalkozásokat oly módon szervezi meg, hogy az óvoda a szülői igények
szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatainak,

-

a Nevelési Tanácsadó szakszolgálatának igénybevételével biztosítja a közösségbe
nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő gyermekek óvodai
nevelését, véleményt ad a tankötelezettség kezdetének megállapításához a
közoktatási törvényben meghatározottak szerint,

-

a beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozásokat biztosít a közoktatási
törvénynek megfelelően, logopédussal,

2

-

az arra rászoruló gyermekek részére integrált nevelést biztosít a szakértői bizottság
javaslata alapján, megfelelő szakemberek biztosításával.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
a) Testi; érzékszervi; nagyothalló, gyengénlátó; beszédfogyatékos; enyhe értelmi
fogyatékos; pervazív fejlődési zavarral: Asperger-szindróma; ill. a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű gyermekek, akiket az illetékes Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatja, neveli.
b) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermeket integráltan oktatja, neveli.
Bölcsődei ellátás:
Ellátja a 20 hetes – 3 éves gyermekek gondozását, nevelést, továbbá testi és lelki
szükségleteinek kielégítését, kiegészítve a családi nevelést és gondozást.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

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

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

098032

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni
ellátás útján

10

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a Közép-Répcementi
Intézményfenntartó Társulásban résztvevő, az egyes feladatok fenntartásában
közreműködő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

1

4

9

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat alapján, határozott időre
szóló megbízás. Az intézmény vezetőjét legfeljebb 5 évre a Közép-Répcementi

3

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bízza meg nyilvános pályázati eljárás
útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatal mint munkaszervezet látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói
jogokat a Közép-Répcementi Intézményfenntartó társulás elnöke gyakorolja.
Az
intézményvezető megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

Munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
pedagógiai-szakmai szolgáltatás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv, a melynek az Áht. szerinti gazdasági szervezethez
rendelt feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal (székhely: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) látja el.

6.2.

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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

9735 Csepreg Nádasdy utca 15.

óvoda 6 csoport

150 fő

2

9735 Csepreg Nádasdy utca 15.

bölcsőde 1 csoport

12 fő

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

9735 Csepreg, Nádasdy utca 15.

587/3

Önkormányzati
tulajdon, melynek
használati joga a

óvoda

1

4

Közép-Répcementi
Intézményfenntartó
Társulást illeti, a
rendeltetésszerű,
sajátjogú, ingyenes
és teljes körű
használati jog
gyakorlására
kiterjedően
Csepreg Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
rendeleteiben
foglaltak szerint.

5

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 CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS
IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2019. február 13. napján kelt, 2019. július 01. napjától
alkalmazandó 565-3/2019 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szombathely, 2019. február 26.
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