Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2014.
Kivonat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
149/2014. (XII. 18.) határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Szent László Óvoda és
Bölcsőde Alapító okiratát 2015. január 01 napjától az alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az 1.10 pont az alábbiak szerint változik, mely tartalmazza az
intézmény működési körét, felvételi körzetét:
1.10. Működési köre (felvételi körzete): Jászszentlászló és
Móricgát Községek közigazgatási területe A szabad férőhelyek
kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik
az óvoda és bölcsődei ellátásokat.
2./ Az 1.17. pont az alábbiak szerint változik:
1.17.Alkalmazott szakfeladatok:
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai gondozása
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása(sajátos nevelési igényű 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/küzdő, gyermekek integrált óvodai nevelése)
889101-1 Bölcsődei ellátás

3./ Az alapító okirat 1.17. pont helyébe a kormányzati funkciók
kerülnek :
1.17. Kormányzati funkciók:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
4./Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak szerint
egységes szerkezetbe foglalják.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat
Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásában történő
átvezetéséről gondoskodjon
Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
Kivonat hiteles:
Jászszentlászló, 2014. december 18.

Farkasné Deli Zsuzsanna
ig. főelőadó

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §-a, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a Szent
László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozzák meg:
1. Az intézmény
1.1. Hivatalos neve:

Szent László Óvoda és Bölcsőde

1.2. Rövid neve:

SzLÓB

1.3. Székhelye:

6133 Jászszentlászló, Kossuth. u. 8.

1.4. Jogelőd megnevezése és székhelye
Szent László Általános Művelődési Központ
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
1.5. Alapító szerve:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b
1.6. Az irányító, fenntartó és működtető neve, székhelye:
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
1.6.1. Egyéb irányítási jog gyakorlására felruházott:
Jászszentlászló Község Polgármestere
1.7. Típusa:

többcélú, közös igazgatású, köznevelési intézmény

1.8.Költségvetési törzsszáma:
823742
1.9.OM Azonosító:
202117
1.10. Működési köre (felvételi körzete): Jászszentlászló Móricgát Községek
közigazgatási területe A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések
lakosai is igénybe vehetik az egyes ellátásokat.
1.11. Vezetőjének megbízása:
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete által, a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján
1.12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a
közalkalmazottak jogállásáról,
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv.
a Polgári Törvénykönyvről, 2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről)
Megbízási és vállalkozói jogviszony esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
1.13.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
(Alapfeladata köznevelési feladat)
 Óvodai nevelés (Nkt. 4.§ 1. a.) pont
 TEÁOR-8891 Bölcsődei ellátás
1.14.Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal.
1.15.Számlavezetés:

Az intézmény pénzellátása finanszírozási rendszerben történik. Az
intézmény önálló fizetési számlával rendelkezik.
1.16.Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

1.17. Kormányzati funkciók:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
1.18. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.
1.19.

Évfolyamok, csoportok

Napköziotthonos Óvoda:
Az intézmény férőhelyeinek száma: 89 fő
Működtethető csoportok száma: 4 csoport
-

Csoportlétszámok meghatározása: maximum 25 fő, átlaglétszám 20 fő,

Az intézmény nyitvatartási rendje: munkanapokon
645 órától 1700 óráig
Bölcsőde:
Az intézmény férőhelyeinek száma: 12 fő
Működtethető csoportok száma: 1 csoport
1.20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A.)
A Jászszentlászló Kossuth u. 8. sz. hrsz.: 954, korlátozottan
forgalomképes ingatlan vagyon.
B.)
Korlátozottan forgalomképes egyéb tárgyi eszközök fogalomkörébe
tartozó vagyon. Vagyonnyilvántartás és leltár szerinti részletezéssel az
intézmény vagyonát képez. A fenntartó önkormányzatok tulajdonát
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében az intézményt
ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, melyet
rendeltetésszerűen köteles gyakorolni. Az intézmény az ingatlant nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, de jogosult a helyiségek
bérbeadására.

1.21. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyonnal való gazdálkodásra, rendelkezésre a Képviselő-testületek
hatályos vagyonrendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.
Záradék:
A Szent László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását (az egységes
szerkezetbe foglalt új alapító okiratot) Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 149/2014. (XII. 18.) számú Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 81/2014. (XII. 23.) számú határozatával fogadta el.
Jászszentlászló, 2014. december 23
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