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ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény neve:

Medgye seg yhazi Y ar ázser dő Óvoda

2. Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyhérra, Hősök u. 2
Telephelye : Medgyese gyháaa, Bánkút, Kossuth u. 12.

3. Azintézmény típusa:
Ovoda

4. Az intézmény önálló intézményerységei.,

5. Az intézmény tagozatai:

6. Alapűó és Irdnyító szerv megnevezése:

Medgyeseg yhaza Városi Önkormán y zat Képviselő-testülete
5666 Medgyesegybáaa, Kossuth tér I.sz.

7. Az intézmény működtetője:

Medgyeseg yhaza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz.

8. Fenntartóí ésfelüg,leletí jogot gyakorló szerve:

Med gye se gyltéz;a V ár o s i Önkormrán y zat Képv iselő -te stül ete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz.

9. Intézmény töraszáma: 633732

10. Az intézmény működési területe, működési köre:

Medgyesegyháza,Pusztaottlaka,közigazgatásiterülete

lt. Felvételi körzete:

Me dgye s e g yháaa, Pusztaottl ak a kö zigazgatási terül ete.
Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket.

12. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő önkormányzati kciltségvetési szerv



l 3. Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Medgyesegyházi Közös Önkormanyzati Hivatal látja
el.

14. Az intézmény szakágazati besorolúsa és megnevezése:

TEÁOR 851020 óvodai nevelés

15. Az intézmény adószáma: 16654907-1-04

Az íntézmény Pénzforgalmi bankszáml a száma: 11733137 -16654907

16. Az intézmény tevékenységeí, szakfeladat szúmai:

Alaptevékenységek:

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.

85101 1 Óvodai nevelés, ellátás (1993:LXXIX.Iv.20.§.a)
- úszásoktatás,
- angol nyelv,
- néptánc

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszewi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavanal (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartá,sszab ály o zási zav arr aI) kizd,
5 629 12 Ovodai íntézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
522009Szállítástkiegészítőegyébszolgáltatás
493909 Máshová nem sorolt egyéb szárazfoldi szeméIyszáIlítás (óvodabusz szolgáltatás)
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
81 1000 Építményüzemeltetés
8 5 6 09 1 S zakképzé si és felnőttk épzési támo gatások.
890111 Esélyegyenlőség elősegítését céIző általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását céIző általános tevékenységek és programok

17. Az intézmény éufolyamai:

Óvodai nevelés sajútos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére
3-8 éves koru gyermekek ( kis- középső-nagy csoport tiszta és vegyes életkoru csoportokban)
8 csoportban.



1 8. I ntézmény b efo gadó kép es s é g e :

óvodai nevelés
Medgyesegyházán 150 fr

ebből: Hősök u. 2 I25 fő
Bánkút, Kossuth u.12. 25 fő

1 9. Vtíllalkozás i tevé keny s ég e :

Az intézmény vállalkozási tevékenysé get nem vé gez

2 0. Az intézmény feladatelldtás ához bizíosított vagyon megnevezés e :

20.1 Ingatlanok:
Medgyesegyhátza Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat
törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyhaza belterület, Hősök u. 2. Medgyesegyháua-
Bánkút, Kossuth. u. 12,;

20.2. Ingóstígok:
A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti
értékben me ghatár ozott ingó ságok

20.3. Pénzeszközök:
Az intézményi költségvetésében szereplő támogatás.

21. Vaglonnal kapcsolatos rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabély airől szóló rendelet az irényadő.

22. Az intézményvezető kinevezésének rendje:

Az intézmény vezetője hatátrozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő
kinevezése Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos
kinevezési j o gkörébe tartozik.
Az intézmény vezetője magasabb vezetői beosáással történő öt év időtartarnra szőlő
megbízatása nyilvános pályazat űtján Medgyesegyhaza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének át nem rvhazhatő hatáskörébe tartozik. Az íntézményvezető
felett az egyéb munkáltatói jogokat a Medgyesegyhéaa Városi Önkormányzat
polgármestere gyakorolj a.

A pályántatás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásráról szóló
I992.évi XXXII. törvény, aközoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, anemzeti
köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény, a I38|I992.(X.8.) Korm. rendelet a
közaIkalmazottakról szóló l992,évi XXXIIL törvény végrehajtásarő| a közoktatási
intézmény ekb en elő írá sai az irányadó ak.



23. Foglalkoztatoűjaira vonatkozófoglalkoztatdsí jogviszonyok megjelölése:

a) A közalkalmazottak jogetllásaről szól 1992. XXXIil. törvény alapján létrejövő
kö zalkalmazotti j o gvi szony.

b) A Munka Törvénykönyvéről szőIó 2012. évi I. törvény alapján létrejövő
munkaviszony.

c) A Polgári Törvénykönyvről szőlő 1959. évi IV. törvény alapján létrejövő egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszony."

24. Az alapűó okírat hatályossdga:

A módosításokkal egységes szerkezefte foglalt alapítő okirat 2013.július 1. napjan lép
hatályba.

Medgyesegyhána, 2013.június 3.

(Z/bl(-
-Ruck Márton

polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
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