0il:rat száma| 1/2015'

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szó|ó 201Í' éü cXcV töIvény B/A. s_a és a nemzeti kőznevelésról
szóló 2011' évi cxc. ta'rvény 21. s (2J bekezdése atapián a Földeáki Gvermekmosolv Óvoíla
alapító ofuratát a következök szerinl adom kiI

1' A költségvetési

szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1' 1'

A kőllsé8vetésj szerV
1'1'1' megnevezóse: Földeáki Gyernrekmosoly Óvoda

1.2' A kö]tsé8vetési szerv

1'2'7' székhe]ye: 6922 Földeák, ZáIda utca 22.
1.2.2.leleDhel

7

lelephely megnevezése

lelephely címe

Konyha

6922 Földeák Gasarjn utca 30

költségvetési sZerv
alapításával és megszűnéséveI összefüggő
2. A

rendelkezések

2'1' A költsé8vetési s7eIw alapításának dátunra: 1995' január o1
2'2' A kö1tség,/etési szerv alapítására, átalakitásáIa, megszünlctésére jo8osuit szerV

2'2'l' me8r' Vé7ésPIFöldFak Koz.éEl 01ko-mJnyzdld
2.2.2' székhelye| 6922 Fö]deák, szent László tér 1'

3. A

költségvetési szerv irányítása, feliigyelete

3'1' A költségvetési szerv irányító szervének

3 1 1 1"gq-r-zé:' frj'dpál. (o_s.8' or'oI rIJnV-"I' ep\ lspIo_le.LJIPlP

3'1'2. székhelye:6922 Főldeák, szent László iér 1'

4. A

költségvetési szerv tevékenysége

4'1' A költségvetési sZeÍv kózfe]adatal

törvény 4' s [1] bek' a) és r)
A nevelésj oktatási intézmény a közneve]ésró] szóló 2011' évj CxC'
gyermekkel, tanulóval együtl neve]he_
noni,",t"n .urt'ot".ozott feladaLa: ovodai nevelés és a többi
io' oktalIlato . r").ros re\ elósj lgá'lVL gyPl no|(Pk' ianu'r\ o\ odJ' neVPIo"e'
L.

izakaqazat szán]a
1

lás
Illamhá7f .rtáci s7'kásazat] Des0rolasa

l,Áoa'.f mponévp7ése
]vodaineve1és

I5102 0

4'3' A költségVetési szerv alaptevékenysége:

szemé]yiségfejlesztése'
a') A 2,5 - 7 éves koril gyermeke]< nevelése, differenciált

és halmozottan
bl A7 óVoclai kozössegbe lelvelrelo a kijzösségben é1ő hátrárryos he]yzetű
a sajátos nevelési igéníí
;r'';y;; llery;;i; ;"i"t "L lnreg."tt nevelése, jlesztése, vaLamjnt
típusok szerint:
gv".Áár."r.

i."c.a,

;evelése, fe]lesztése az a]ábbi fogyatékossági

érzékszerVi'érte]mj vagy beszédfogyatékos' több fo8yatékossag
rl"lmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarra] [súlyos
.t'o'ro.auuJo
"r"ton
kiiZd
tanulási f]gyelem vagy magataltásszabályoZási zavarral)
t"^iási m;gatartási p]'oblémákka] ldzdó gyermekek fejlesZtése'
-

- enyhe moZgásszervl,

lliii..'t"jt.i,

nevelése' esé]yegyenlőségük megteremtése'
c'] Az etnikai kisebbséghez tartozó 8yeImekek
melynek keretében gondoskodjk az óvodai
d.l Egyéb fe]adataiI a rózőkonyha üzemeltetése,
liJ"]i"o'"i J,r.*",e.rő1, az ;lta1ános iskolai intézményiétkeztetésrőL, szociális étkeztetésrő]'
4.4' A kóltsé

etési szeIv ala

Imánvzati Í1lnkciószám
091110
091120
09113 0

ének kormán

a!i ftln kc ió szerintj me

elöléseI

ft]nkció nreqnevezése

ílai nevelés' el]átás szakmai f'eladatai
neveLésének' eI
Sajátos nevelési i8ényű gyermekek óvodai

álásának szakmai feladatai

em7etrsegióVodai neveiés el]átás szákmai feladqlq!
vodai nevelés, ellátás műlódtetési le]adatai
rmekétkeZtetés köZnevelési intézményben

096025
107051

unkahelvi étkeZtetéskóznevelési intézményben
szociális étkeZtetés

területe:
4.5' A lóltségVetési sZerv illetékessége, míiködési

terijlete Földeák és Ót'öldeák Önkornrányzatainak
Földeák és Ófö]deák kózség€k köZigazgatási
TársLl]ás Társulási Megállapo_
i"o.iati., rgé.".ogiigyi, Gyermekjóléti és Óvodai 0nkormányzati
dása alapján

5.
5' 1'

A költségvetési szerv szervezete
és működése

A költségvetési szerv vezetőjének
me8bízási lelldjeI

A KdZallG/rnaZottak jog;llasaról sZóló
1
évi XXXIII' törvénJ' a Nemzeti
köznevelésről szó]ó
zl]11' evi cxc' torven1.
tou"tt"Já
"t"p;"n "
{7 lnié7n Pny vezP,oje. Földédk közsép:
r ozorr doro r"sar"ob
s j.
;.."::kiil;J[::,-;Tlli]:.,i11,.,l';:,;i;u."" n" "
Az egyéb munkáltatój jogokat Fő]deák
t
,;"r.o*'any,o,"i.Ji.,ií;:;l'' ,;i:;1líil^;'.jJi1i]r::::." gj a korolid á N4agyarorszás helyi

;B;r";

Egyéb munkáltatói jo8: kinevezés'
felmente' osszerer.hetetlense8 mega]]apltasa,
fegyelmi eljárás
és a regVelml ollnlplÁc ki'zah""d
PlVétPJéVel' ,nindPn rrac mLnkálta'o: joP'

Íe8jndlljsJ
5 2

1

kóltsépvetési .7é.vnÁl
"lL-l

Qg!q!koztatási jogViszonv
kőZalkalmazotti jogviszonv

2

munkaviszony

.?

megbízásos jogViszony
közfog1a]koztatási

4

jogviszony

lJogVlszollyi szébalyozo jogszab. jy

^'j454&:9ri4_p

Munk" Tö.uénykőny.'a ."nd"Ik"ré.u j
Ptk' ."nd"]k"'é.ui

..ÁVl- XXxlI|'
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LV.

_

ko7logjalkoz'd ;.' o' .. , ko,,Íogl"lko^ü.h- koo-ol,j_
lo v.]]JTlnl F8Jeblö V"'lV"k nodo"'rasa"ol ..oJo
- zo t t
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5.3. A ](öItségvetési szerv szervezeti
fe]épíléseés működése:

.-

",

-

A kóznevelési intézménynlindenkorj
szervezeti és MÍíködésiszabáIyzatában
meghatározott'

6. A
6' 1'

köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézményfenntartójának

6' J'

l' negr1-yp76"p FöldFjk (öz.é8l oníorndr]Záli

6'1'2' székhe]ye: 6922 Fő].leák, szent
LásZ]ó tér 1'
6.2. A közneveIési intézmény

6.2'1'típusaI l(őZnevelési intéznrény'
óvoda
oVoda]
,"",,:'1í":ffff*',il1),j:ff:if:*::.*::.' nevelés]
lnegneVezése:
isenyu

gyermekétkeztetés

'atos

neveles és a tőbbi gyermekke],
gyermekek, tanulók óvodai nevelése;

j:'"ln o"_!"Y" i összelüg8o Io8osjtványok|.a. kö]tségvetési szerv az intézményi kóitségvetés_
Í^1,,
0en l0Vaha8yotL elöjrányzalok
kereLel kózött önái]óan
s";aar]."aik,'jró"'l ;o,i,"r",r.u*r,'"'r.'
szakmai igazo]ás és uta]ványozás fe]adatokat.

']

J'A feladatellátási he]yenként felvehető maxjmális gyermek', tanulólétszám

a

kjzneve]ési in

aezmény

6'3'1' sZékhelyén|130 fő
6'4' A fela.]atellátá
atellátási s7o]sálÓ

ngatlan címe

inBatlan

helyrajzi

ingatlan hasz- /a8yon feletti ren- az ingatlan
nos alapterü_ ]elkezés joga Vág] funkciója,
lete [nl':J
1vag-yon haszná- célja
ati ioea

1

2

5922 Fölcleák' ZáÍda L|tca

22 '

6922 Földeák, Gagarin utca 30'

21

543

ró]deák KöZség
jn]<ormánvzata

óvoda

?.1

754

Földeák Község

konyha

önkormánvzata

7 ,

Zárő rende|kezés

Jelen alapító okiraiol a törzskönyvi nyilvántartásba lörlénő beje8yzés napjától kell aIkalmazni,
ezzel e8yidejűle8 a köitségvetési sZerv 2014' febIuár 13' napján kelt, 51/2014.0I'12') Kt. hat.

okiratszámú alapító okiIatot visszavonom'

ljcjldeak, 2015. ap.ilis 30.
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