Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda alapító
okiratát meghatározó 17/2011. (III. 29.) KT. sz. számú határozatát az alábbiakkal módosítja:
1. A Napsugár Óvoda módosító okiratát jelen határozat 1., sz. melléklete szerint
2. Az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott
alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8
munkanapon belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg.
A képviselő-testület felszólítja továbbá a jegyzőt, hogy a vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t
az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően haladéktalanul
dolgozza át.
Az 17/2009 (III.29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül
helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Szaniszló Tamás jegyző

………………………….
Szaniszló Tamás
jegyző

………………………………
Szőllős Sándor
polgármester
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1. számú melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. § (1)-(2)
bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 21.§ (3) bekezdés, a 20/ 2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 123.§ (1) bekezdés szerinti előírásoknak megfelelően az alábbiak
szerint módosítja a Napsugár Óvoda alapító okiratát:
Módosításra kerül:
A költségvetési szerv
Napsugár Óvoda helyett: Bocskaikerti Napsugár Óvoda
Neve:

Beépítésre kerül:
feladatellátási helye:

Bocskaikert, Debreceni u. 85.sz.

Beépítésre kerül:
Az intézmény típusa:

óvoda

Közfeladata kiegészül
az alaptevékenységgel
és az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:
Közfeladata és
alaptevékenysége:

Módosításra kerül:
Vezetőjének
kinevezési, megbízási
választási rendje:

óvodai nevelés helyett: Az óvoda
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben előírt
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
Nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23.§ (3) bek. alapján. helyett:
Az intézményt − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján
határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású
intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői
megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat
képviselő-testülete gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.
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Módosításra kerül:
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti
közalkalmazottak, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint
foglalkoztatott munkavállalók, valamint a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló1959. évi IV. tv. szerinti egyéb jogviszonyban
foglalkoztatottak helyett:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
tv. szerint megbízásos jogviszony.

az alaptevékenység szakfeladatainak felsorolása
Törlésre kerül:
Gazdálkodási jogköre
Törlésre kerül:

Törlésre kerül:
a vállalkozási
tevékenysége

Törlésre kerül:

Beépítésre kerül:

felvételi körzet: elsősorban Bocskaikert község közigazgatási területe

Bocskaikert közigazgatási területe

illetékessége és
működési köre:
Módosul: a feladat
ellátást szolgáló
vagyon,
vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló mindenkori hatályos, Bocskaikert Községi Önkormányzat
Képviselő testületének rendelete. helyett:
Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az
önkormányzat biztosítja.
Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak
szerint használja a használatába adott vagyont.

Záradék:
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Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Napsugár Óvoda 2011. március 29-én kelt 17/2011. KT. számú Képviselőtestületi határozattal elfogadott alapító okirata hatályát veszti.
A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 22 /2014. (II.
27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá.

PH.
………………………………..
Szőllős Sándor
polgármester
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2. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 21.§ (3) bekezdés, a 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
123.§ (1) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Napsugár Óvoda egységes szerkezetű
alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:

1./ A
szerv

költségvetési
Bocskaikerti Napsugár Óvoda

Neve:
2./Székhelye:
3./Feladat ellátási
helye:

4./Létrehozásáról
rendelkező jogszabály
(határozat)

4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz

4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz.

Az intézmény alapítását a Bocskaikert Község Önkormányzata 17/2011.
(III. 29.) KT.számú határozatával hagyta jóvá.

5./Alapító, fenntartó,
működtető neve:

Bocskaikert Községi Önkormányzat

címe:

4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

6./Az intézmény típusa: óvoda

7./közfeladata és
alaptevékenysége:

8./ Felvehető
maximális
gyermeklétszám:

Az óvoda a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvényben előírt a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

125 fő

9./Irányító szervének
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neve:
székhelye:

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

10./Közvetlen
jogelődjeinek neve,
székhelye:

Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Óvoda
4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. sz.

11./Főtevékenységének
államháztartási
szakágazati
851020 Óvodai nevelés
besorolása:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
12./Szakmai
alaptevékenysége,
kormányzati funkció
szerinti megjelölése:

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

13./Vezetőjének
megbízási rendje:

Az intézményt − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény valamint a 2011. évi CXC. tv. alapján határozott (5 év) időre pályázat
alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az
intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi
jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.

14./Foglalkoztatottjair
a vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése:

15./Feladat ellátást
szolgáló vagyon,

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. tv. szerinti megbízásos jogviszony.

Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az
önkormányzat biztosítja.
Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak
szerint használja a használatába adott vagyont.

Vagyon feletti
rendelkezés joga:
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Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Napsugár Óvoda 2011. március 29-én kelt 17/2011. KT. számú Képviselőtestületi határozattal elfogadott alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 22/2014. (II.27.)
KT. sz. határozatával hagyta jóvá.

PH.
……..…………………………
Szőllős Sándor
polgármester

Bocskaikert, 2014. február 27.

A kivonat hiteléül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető
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