
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

41/2011. (V. 11.) KT. sz. határozata 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdése alapján az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ban foglaltak és a 

közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtása érdekében a 

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, 

mint intézmény megszüntetését követően, azok jogutódjaiként 2011. augusztus 1-i 

hatállyal a Napsugár Óvoda Alapító Okiratát  az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A költségvetési szerv 

 Neve: Napsugár Óvoda 

 

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz.  

OM azonosító: ……. 

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

 Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda 

4241 Bocskaikert Baross G. u. 19.  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 

 851000 óvodai nevelés intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 

851011 óvodai nevelés, ellátás 



851012 sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása B típusú 

562912 óvodai intézményi étkeztetés  

910123 könyvtári szolgáltatások 

 889102 családi napközi  

  

 890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó 

általános, komplex tevékenységek és 

programok 

 890115 speciális tehetséggondozó programok 

hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok 

részére 

 931301 szabadidősport (rekreációs sport) 

tevékenység és támogatása 

 931302 fogyatékossággal élők szabadidősport 

(rekreációs sport) tevékenysége és 

támogatása 

Vállalkozási tevékenység: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,  

  üzemeltetése (1%) 

Felvételi körzet: elsősorban Bocskaikert község közigazgatási területe. 

Működési köre: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe. 

Irányító szerv neve, székhelye: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő  

           Testülete  

4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.  

 

Gazdálkodási jogkör: önállóan működő szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.    

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 



Nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 23. § (3) bek.  alapján. 
 
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. 

IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

Alapító, illetve a fenntartó neve és címe: Bocskaikert Községi 

Önkormányzat Képviselő Testülete, 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

 

Az intézményt képviseli: az óvodavezető. 

Az intézmény típusa: nevelési intézmény. 

 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  

Az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogra 

vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló mindenkori hatályos Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének rendelete az irányadó 

 

A vagyon feletti rendelkezés  joga:  

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló mindenkori hatályos Bocskaikert Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete. 

 

Maximális gyermeklétszám a következők szerint alakul: 

- óvoda: (5 csoport)     125 fő 

 

Záradék:  

 

 



A Németh László Általános Iskola, AMI alapító okiratának módosítását és egységes 

szerkezetbe foglalását Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

…….../2011. (V.11.) KT. sz. határozattal módosított 17/2011. (III. 29.) KT. sz. 

határozatát 2011. 08. 01. hatállyal hagyta jóvá. 

Bocskaikert, 2011. május 12. 

P.H. 

 

alapító (felügyeleti) szerv(ek) vezető aláírása(i) 

 

Bocskaikert, 2011. május 24. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


