Alapító okirat
Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 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.
Kormányrendelt 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az
alábbi alapító okiratot adja ki:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

A költségvetési szerv
1. megnevezése: Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsőde
2. Rövidített neve: nincs
3. Rövid neve: nincs
4. Székhelye: 4632 Nyírlövő Kossuth Lajos utca 1.
5. Telephelye (egyéb telephely): 4633 Lövőpetri Petőfi Sándor utca 36.
Közfeladata: óvodai nevelés a köznevelési. tv. 8. §, bölcsődei nevelés Gyvt. 42.§. szerint
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3.
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek nevelése.
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Alaptevékenységek államháztartási COFOG szerinti besorolása
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 0%,
vállalkozási tevékenységet nem végez.
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a köznevelési törvény 8.§-a
szerint
Kötelezően előírt kiegészítő adatok: Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai nincsenek.
Illetékessége, működési köre: Nyírlövő, Lövőpetri és Aranyosapáti területe
Irányító szerv
1. neve: Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás
2. székhelye: 4632 Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46.
Alapító és működtető
1. neve: Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás
2. székhelye: 4632 Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46.
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

Fenntartó
1. neve: Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás
2. székhelye: 4632 Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46.
Irányító
1. neve: Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2. székhelye: 4632 Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46.
Vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a fenntartó Társulási Tanács
gyakorolja. A megbízással kinevezéssel és felmentéssel kapcsolatos, valamint a fegyelmi
jogköröket.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak –
fő szabályként – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá
tartozó, közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak. A közalkalmazottnak nem
minősülő munkavállalók munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve (Mt.), míg az egyéb
foglakoztatási jogviszonyra (pl.: megbízási jogviszonyra) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az intézmény típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény: - Óvoda és bölcsőde (Nyírlövői
intézményegységben), óvoda (Lövőpetri intézményegységben)
Maximális gyereklétszám: óvoda: 50 fő, bölcsőde 10 fő.
Felvehető maximális gyermeklétszám feladat-ellátási helyenként:
1. Nyírlövő Kossuth Lajos utca 1. alatti intézményegység:
- óvoda: 25 fő
- bölcsőde: 12 fő
2. Lövőpetri Petőfi Sándor utca 36. alatti intézményegység:
- óvoda: 25 fő
A feladatellátására szolgáló vagyon:
Nyírlövő községben 1. hrsz. Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1.
Lövőpetri községben 51. hrsz. Lövőpetri, Petőfi Sándor u. 36.

XIX.

alatti házas ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és
felszerelések.
A társult önkormányzatok a jogelőd intézmények tárgyi eszközeit az Intézmény ingyenes
használatába adják.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ill.
Lövőpetri
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
mindenkori
hatályos
vagyonrendeletében foglaltak szerint, figyelemmel az Ötv. vonatkozó rendelkezéseire.

Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti
Óvoda és Bölcsőde 4/2013. (VI. 26.) számú, 2013. június 26. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirat
hatályát veszti.
Az alapító okiratot a Nyírlövő-Lövőpetri Óvodafenntartó Társulás 7/2014. (XII. 18.) számú határozatával
hagyta jóvá.
Nyírlövő, 2014. december 22.
P.H.
Durbák Ferenc
elnök
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