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1.sz. melléklet 15/2011.(II.09.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
1.)

Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
,, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló és
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény alapján, továbbá Nagyrév Községgel megkötött társulási
megállapodást figyelembe véve a cibakházi Nagyközségi Önkormányzati Óvoda
46/2008.(VII.30.), 37/2009.(VII.30.), 20/2010.(IV.22.), valamint a 15/2011.(II.09.)
képviselő-testületi határozattal elfogadott és módosított Nagyközségi
Önkormányzati Óvoda intézmény jogutódjaként létrehozott Nagyközségi
Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata

Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza,
Nagyrév
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre,
és a létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint
jóváhagyja az alábbiak szerint:,,

2.)

Az alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Az intézmény gazdálkodási jogköre alapján történő besorolása
A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás formában – mely telephellyel és 1
tagintézménnyel működik a következők szerint:
Cibakházán óvodai csoportok száma: 5
Engedélyezett férőhelyek száma 150 fő
Nagyréven 1 vegyes óvodai csoport
Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő,,

Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.)

,,Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvényben meghatározott Óvodai nevelés,,
Az alapító okirat 15.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.)

,, Az intézmény tevékenysége
2011. január 01-től:
- Alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás
-

Szakágazat száma: 85101 Óvodai nevelés

TEÁOR: 8510

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
851011 – Óvodai nevelés, ellátás
851012 –Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: szakértői
véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos, megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető
tartós, és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése
(Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermekeket
(beleértve:
kószám:
BNO F 78.
BNO F 83.
BNO F 81.9
BNO F 90
BNO F 90.1
BNO F 93.80

megnevezés:
mentálisan retardált
kevert specifikus fejlődési zavar
tanulási zavar veszélyeztetett
aktivitás és figyelem zavar
hyperkinetikus magatartászavar
egyéb gyermekkori emocionális zavar

illetve, azon gyermekek, akik nevelését a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság integrált csoportokban javasolja. A fogyatékosságból eredő
hátrány csökkentését szolgáló pedagógiai tevékenységet az nevelési intézmény
fejlesztő pedagógus(ok), logopédus, gyógypedagógus közreműködésével az
intézményen belül általános és speciális foglalkozások keretén belül látja el.)
562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
562915 - Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 – Üdülői, tábori étkeztetés
562917 – Munkahelyi étkeztetés
562919 – Egyéb étkeztetés

682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (aránya az intézmény eredeti
kiadási előirányzatának összesen évi 5 %-os mértékét nem haladhatja meg,
forrása intézményi bevétel)
890111 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
890112 – Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
890442 – Közhasznú foglalkoztatás
889921 – Szociális étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: nincs ,,

5.)

Az alapító okirat 23.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A társulást bármely fél legalább fél évvel az oktatási év megkezdése előtt
(március 1.) minősített többséggel hozott Képviselő-testületi döntéssel
felmondhatja.
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik. ,,

6.)

Az alapító okirat 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó
ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat
módosítás törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. ,,

Cibakháza, 2011. február 09.

Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat módosítás Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
minősített többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv
a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.
Jelen alapító okirat módosítás mellékletét képezi az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata.

Hegyes Zoltán
Polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

2. sz. melléklet a 15/2011.(II.09.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló és többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján, továbbá Nagyrév Községgel megkötött társulási
megállapodást figyelembe véve a cibakházi Nagyközségi Önkormányzati Óvoda
46/2008.(VII.30.), 37/2009.(VII.30.), 20/2010.(IV.22.), valamint a 15/2011.(II.09.)
képviselő-testületi határozattal elfogadott és módosított Nagyközségi Önkormányzati
Óvoda intézmény jogutódjaként létrehozott Nagyközségi Önkormányzati Óvoda
Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza,
Nagyrév
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint jóváhagyja az
alábbiak szerint:
1. Intézmény neve: Nagyközségi
Cibakháza, Nagyrév

Önkormányzati Óvoda

Intézményi

Társulás

2. Intézmény rövidített neve: Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Cibakháza
3. Az Intézmény székhelye: 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18.
4. A tagintézmény neve és telephelye:
Községi Önkormányzati Óvoda 5463 Nagyrév, Kossuth út 39.
5. Az intézmény illetékességi és működési területe: Cibakháza Nagyközség és Nagyrév
Község közigazgatási területe.
6. Alapítás éve: 2008.szeptember 1.
7. OM azonosító: 035831
8. Az alapító és fenntartó neve, székhelye:
 Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
5462. Cibakháza, Szabadság tér 5.

 Nagyrév Község Önkormányzata
5463. Nagyrév, Árpád út 78.
9. Egyéb adatok:
Adószáma: 15413738-2-16
Statisztikai száma: 15413721-8010-322-16
TB nyilvántartási száma: 0012108219
Bankszámlaszám: megszűnt 2005. március 31-én
10. Az óvodai nevelés célja:
A 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Az óvoda
folytatja a család, a bölcsőde nevelőmunkáját és előkészíti a gyermeket az iskolai
életmódra. Az óvodában folyó nevelő-oktató munka célja a sokoldalú személyiség
formálás, a gyermek emocionális, szomatikus, mentális fejlesztése korának megfelelő
módszerekkel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása integrált
csoportban.
A hátrányos helyzetű gyermekek társadalomba történő integrálása harmonikus
személyiségfejlődést jelentsen.
11. Jogutód:
A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt Napköziotthonos Óvoda
Tagintézmény Nagyrév és a cibakházi Nagyközségi Önkormányzati Óvoda jogutódja a
Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév.
12. Irányító szerve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 5462 Cibakháza Szabadság
tér 5.
Nagyrév Óvoda tagintézmény vonatkozásában: Nagyrév Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5463 Nagyrév, Árpád út 78.
13. Az intézmény gazdálkodási jogköre alapján történő besorolása
A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás formában – mely telephellyel és 1
tagintézménnyel működik a következők szerint:

Cibakházán óvodai csoportok száma: 5
Engedélyezett férőhelyek száma 150 fő
Nagyréven 1 vegyes óvodai csoport
Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő
Jogszabályban meghatározott közfeladat: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvényben meghatározott Óvodai nevelés

14.

15.)

Az intézmény tevékenysége

2011. január 01-től:
- Alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás
-

Szakágazat száma: 85101 Óvodai nevelés

TEÁOR: 8510

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
851011 – Óvodai nevelés, ellátás
851012 –Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: szakértői
véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos, megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető
tartós, és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése
(Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű gyermekeket
(beleértve:
kószám:
BNO F 78.
BNO F 83.
BNO F 81.9
BNO F 90
BNO F 90.1
BNO F 93.80

megnevezés:
mentálisan retardált
kevert specifikus fejlődési zavar
tanulási zavar veszélyeztetett
aktivitás és figyelem zavar
hyperkinetikus magatartászavar
egyéb gyermekkori emocionális zavar

illetve, azon gyermekek, akik nevelését a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság integrált csoportokban javasolja. A fogyatékosságból eredő
hátrány csökkentését szolgáló pedagógiai tevékenységet az nevelési intézmény
fejlesztő pedagógus(ok), logopédus, gyógypedagógus közreműködésével az
intézményen belül általános és speciális foglalkozások keretén belül látja el.)
562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
562915 - Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 – Üdülői, tábori étkeztetés

562917 – Munkahelyi étkeztetés
562919 – Egyéb étkeztetés
682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (aránya az intézmény eredeti
kiadási előirányzatának összesen évi 5 %-os mértékét nem haladhatja meg,
forrása intézményi bevétel)
890111 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
890112 – Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
890442 – Közhasznú foglalkoztatás
889921 – Szociális étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: nincs
16.) Az intézmény bélyegzőlenyomata: Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi
Társulás Cibakháza, Nagyrév
A tagintézmény bélyegzőjének lenyomata: Községi Önkormányzati Óvoda
Nagyrévi Tagintézménye

17.)

Az intézményvezető kinevezési rendje:

 Az intézményt egyszemélyi felelős intézményvezető vezeti, akit Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre,
pályáztatás során meghatározott 5 évre nevez ki. A pályáztatás során Nagyrév
Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleményezési joga van.
 A társulás feladat ellátás időpontjától, azaz 2008. szeptember 1. napjától a társult
intézmény intézményvezetője a cibakházi Nagyközségi Önkormányzati Óvoda, mint
gesztor által fenntartott intézmény intézményvezetője Sebestyén Lászlóné 2012. július
31-ig, azaz jelenlegi kinevezése lejártáig.
 Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a vezetői megbízás, felmentés, a
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
indítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testület gyakorolja. E tekintetben Nagyrév Község
Önkormányzat Képviselő-testületének véleményezési joga van.
 Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cibakháza Nagyközség
Polgármestere gyakorolja.
 A tagintézmény és helyettes vezetőket a vonatkozó ágazati előírások szerint az
intézményvezető bízza meg, a társult Nagyrév településen a tagintézmény vezető
megbízásához Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő testület véleményének
kikérése szükséges.

 Az intézményvezető a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével gyakorolja az
összes vezetői jogosítványokat az összevont intézménynél, és a munkáltatói jogokat az
intézményhez tartozó pedagógus és nem pedagógus dolgozók tekintetében. Bizonyos
vezetői jogok gyakorlását átruházhatja.
 Az intézményvezető az álláshely-csökkentési döntést csak a tagintézmény fekvése
szerinti illetékes képviselőtestület egyetértésével hajthat végre.
18. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
 Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak
jogállásáról),
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1992. évi XXII. tv. A Munka
Törvénykönyvéről, valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről)
19. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi
működésre valamint szolgáltatásra bocsátott vagyon tulajdonosa Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata, amely vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos
térítési díj nélkül bocsájtja használatba és hasznosításra az intézmény részére. Az
intézmény a rendelkezésre bocsájtott vagyont köteles megóvni és jó gazda
gondoskodásával működtetni, kezelni.
20. Az intézmény részére feladatainak ellátásához kezelésbe adott ingatlanvagyon:
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18.
-

csoportszobák
irodahelyiség
350 adagos konyhaüzem
gyermek mosdó és WC
felnőtt mosdó és WC
folyosó
szertár, irattár

221,00 m2
10,00 m2
88,00 m2
20,00 m2
6,50 m2
39,50 m2
20,00 m2

Összesen:

405,00 m2

A nagyrévi Óvoda Tagintézmény feladati ellátásához kezelésre átadott vagyon:
5463 Nagyrév, Kossuth út39.
-

csoportszobák
irodahelyiség
gyermek mosdó és WC
felnőtt mosdó és WC
melegítő konyha

53,40 m2
5,00 m2
10,40 m2
5,60 m2
13,26 m2

-

étkező
közlekedő
kazánház
pince lejáró és előtér
Összesen:

27,90 m2
22,70 m2
6,70 m2
5,80 m2
150,76 m2

Az intézmény a kezelésében lévő ingatlan helyiségeit a főtevékenység sérelme nélkül
alkalomszerűen bérbe adhatja.
21. Munkarend:
Az intézmény 5 napos munkarenddel működik, lépcsőzetes munkakezdéssel. Az
intézmény nyitvatartási ideje: 6.00. órától – 18.00 óráig. Kivételt képez a cibakházi
konyhaüzem, amely üzemrendjét az igényekhez igazítva az intézményvezető határoz
meg az SZMSZ-ben rögzítettek szerint.
22. A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
23. A költségvetési szerv megszűnése, illetve átalakítása:
A társulást bármely fél legalább fél évvel az oktatási év megkezdése előtt
(március 1.) minősített többséggel hozott Képviselő-testületi döntéssel
felmondhatja.
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.
24. Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó
ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat
módosítás törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.
Cibakháza, 2011. február 09.

Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv a
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

