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ALAPÍTÓ oKIRAr

1. Az intézmény neve:

Medgyesegyházi Varázserdó Óvoda

2. Az intézmény szekhelye:5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2
Telephelye: Medgyesegyhráza, Bánkút, Kossuth u. 12.

3. Az iníézmény íípusa:
Ovoda

4. Az iatézmény önálló intéznényerységei..

5. Az inűanéql

6. Alapííó és Irdnyító szerv megnevezése:

Medgyesegyháza Városi Önkormárryzat Képviselő-testíilete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz.

7. Az intéanény műhödtet(je:

Medgyesegyhtíza Városi Önkormrirryzat Képviselő-testülete
5666 Medgyesegyhiáza, Kossuth lér 1. sz.

8. Fenníartóí és felügleleti jogot glakorló szerve:

Medgyesegyház a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 'j,. sz.

9, Intézmény törusaíma: 633732

l0. Az intézmény működési területe, működési köre:

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, közigazgatási területe

]1. Felvételi Hjrzete:

Medgyesegyhráza, Pusztaottlaka k özigazgaíási területe.
Szabad férőhely esetén más településről is fogadhat gyermeket.

12. Az intéanény jogtíllása:

Önrflló jogi személyként működó önkormányzati költségvetési szerv



13. Kö4feladata:

A nemzeti kőznevelésről szőló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott
óvodai nevelési feladatok ellátása.

14. Az intézmény szakdgazati besorolása és megnevezése:

85l020 óvodai nevelés

1 5. Az intéanény adószáma: 1 6654907-1-04

Az iníézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: 1|733137 -16654907

1Ó. A kÖltségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- úszásoktatás,
- angol nyelv,
- yéptánc

091 l40Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladati
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
091 120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellát ísának szakmai

feladatai:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértói bizottság
szakértői véleménye alapj ii,rr:

- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási) zavarral küzd,

- . enyhe értelmi fogyatékos.''
096010 Ovodai intézményi étkeztetés
1 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
0I335oAz önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsoiatos feladatok
013360 Más szew részére végzett pétuigyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb

szolgáltatások
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

17. Az íntézmény $olyamaí:

Óvodai nevelés sajátos és nem sajótos nevelési igényű glermekek részére
3-8 éves korú gyermekek ( kis- középső-nagy csoport tiizta és vegyes éietkorú csopoítokban)
8 csoportban.

1 8. Intézmény befogadókepessége :

óyodai nevelés
Medgyesegyhrázán 150 fó

ebből: Hősök u. 2 125 fő
Bánkút, Kossuth ll. 12. 25 fő



1 9. Vállalkozás i tevé ke ny s é ge :

Az iníézmény vállalkozási tevékenységet nem végez

20. Az íntézmény leladatelláűsához biztosított vagron megnevezése:

20.1 Ingatlanok:
Medgyesegyht2a vrirosi 

_ 
Önkormányzat tulajdonában !évő, az önkormányzat

törzsvagyoni körébe sorolt Medgyesegyháza belterület, Hősök u. 2. Medgyesegyháza-
Bánkút, Kossuth. u. 12.;

20.2, Ingóstígok:
A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár szerinti
értékben meghatározott ingóságok

20.3. Pénzeszhözöh:
Az inténnényi költségvetésében szerepló támogatás.

21. Vaglonnal kapcsolatos rendelkexési jog:

Az intézmény által használt- vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a
Medgyesegyháza városi Öntormányzat vagyonáról és vagyongazáákodás
szabályair61 szóló rendelet az irrányadó.

22. Az intézményvezető kinevezésének rendje:

Az intézménY vezeíője határozallan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő
kinevezése Medgyesegyhráza városi Önkormányzat képviselo-tesititete Li"árólugu"
kinevezési jogkörébe tartozik.
Az intézmény vezetője magasabb vezetói beoszkíssal töíténő öt év időtartamra szóló
megPízatása nyilvános 

.pátyázat , údán Medgyes egyháza Városi Önkormányzat
képviseló-testiiletének át nem ruhááató hatáskörébé tartozik. Az intézménl.vezető
felett az egyéb mun-káltatói jogokat a Medgyesegyh áza yárosi ÖnkoÁányzat
polgármestere gyakorolja.
A pályáP'taÍás és foglakoztatás tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi )o(xl[. törény, a közoktatásról szóló 7993. évi IXXIX. itii,ony, a nemzeti
köznevelésről szől'ó 20lI. évi CXC. törvény, a 138l1992.(X.8.) Korm. iendelet a
közalkalmazottakról szóló 1,992.évi xxxn. törvény végrehaj íá"áró| a közoktatási
intézrrrényekben előírásai az irányadóak.

23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztaídsi jogviszonyok megielölése:

a) A kózalkalmaz ottak j ogfllás áttól szól 1992. XXXilI. törvény alapján
közal kalmazotti jogviszony.

b) A Mrrnka Törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény alapjáLrr
munkaviszony.

létrejövó

létrej övő

c) A Polgári Törvénykönywől szólő 2013. évi V. törvény alapján létrejövő egyéb
foglalkoztatásra i rányuló jogviszony.
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24. Az alapítlí okitat hatúlyossóga:

Jelen alapító okirat 2014. május 1. napján lép hatályba.

Az alapító okirat módosítást Medgyesegyháza Vrárosi
69 1201,4. (IIV.29.) Kt. hatfuozatával fogadta el.

Képviselőtestülete

Medgyesegyház a, 2IL4. ápilis 29.
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