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Az állanrháztartásról szÓIÓ 2o1t, éuÍ,CTCY:lörvény s/A. §-a és a ne_mzeti k*iznevetésrótffi íixii*Tfi xffT;H,li;;J*iT;ix,l*díí1 j;"oi;;;;ffi 
;tániNapsugár

Alapító okirat
módosításokkaI eg3lséges szerkezetbe foglaIva

1"- Á köttségvetósi §zerv
ffi egnevezése, székhelye, telephelye

1".1. Á l<öItségvetósi szerv
1""1.1,. megnevezóse: Órbottyáni Napsugár Óvocla

1.?, A költségvetési szerv
1.2.1, székirelye; ?162 Őrboftyán, Rákóczi Ferenc utca B7

2.

2.t.

??

?,3

a l ap ítá sával -, 1 **::§§i:jtrákő re n d e lke zé s ek
A költségvetósi szerv alapításának dátrrma; 1990, 05. 19.
A kőltségvetési szer, alapítására, átalakítá.§ára, megszüntetésére jogosult szervZ^2'1' megnevezóse : ŐrbottYán és Kisnómedi Települések Köznevetési Társulása2,2,2. szók}relye; 216? Őrhatryán, írő út 99.
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1t Napsugár Óvod*Örbottyáni
Tel*phelye 2 162 RákóŐr,bottyán, tzi Ferenc utca 1 1 3, A

2
Űrbottyáni ÓvgdaNapsugár Margaréta 2762 Őrbattyán, Óvtlda ut.a 1.

§
Őrbottyárri rNapsugá Óvoda l{isnémedi

1 ttkorntányzatkisnórneeli öi{özsógi
N nO§

165 Kisnérnerli, Fő utca 2.
?

2165 Kisnórnedi, Fő út 3,



3- A költ§égyetési §uerv irányítása, felügyelete

3.1" A költségvetósi szerv irányító szervének

3.,1.1. rnegnevezése: őrbottyán és Kisrrérrredi Telepiilések Közrrevelési Társulásának

?ársulási Tanácsa

3,1,2. szókhelye: 2162 Őrbottyárr, Fő út 99.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.me§rrevezése: Őrbottyán és l(isnénre di Te}eptilések Köznevelési Társu}ása

3|Z.?. székhelye: 2162 Örbotryárr, Fő írt 99,

4. A költségvetési sucrv tevékeny§ége

&,1,. A kóltségvetési szerv }<özfeladata: óvoclai ellátás

/.l.?,, A esorolása:s7,

4.3. Á költsógvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési, szerv kÖzfeladata a nemzeti

közrrevelósről szóló 201.1. évi CXC. töivény szerinti óvodai nevelés. Ovodai nevelés Ós

iskolai életnródra tórtérró felkészítés. A rászorulóknak logopédiai foglalkoztatás

szervezése.

Az illetókes szakértői bizc;ttság véleménye alapján integráltan [a tÖbbi gyernrekkei egYÜttJ

nevelhető nrozgásszervi, órzékszervi, órtelnri vagy beszódfogyatékos, autizmus sPelttrum

zavarral vagy egyéb pszichés fe;lőctési zavarral [súlyos tanulási, ÍigYelerrr- vagY

magatartássiabáliázási iavarralj kiizdő sajátos nevelósi igényű gyermekek ellátása,

Az intézményi gyermekétkeztetést Őrbottyálr Város Ünkornrányzata aZ általa alapított

költsógvetérirrJiu, az őrbottyáni §azdaság'i ós Múiszaki Ellátó §zervezet által Üze rnelterett

saiát Űnyhán keresztül, valanrint vásárolt szolgáltatás Útján biztosítja.

ala nkció e:

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A fe}adat ellátása tekintetében az

OÁot'vÍ.i Napsugár Óvoria, az Órbottyáni Napsugár Óvoda Margaróta Tagóvodája ós az

Órl"irya-i ruapsu§ar óvotía_Telephelyebeíratási körzete Őrbottyán közigazgatási teriilete,

;;-Ó;ffirili N;pr-gár óvodi Kisnénredi Tagóvoclája beíratási körzete Kisnénredi

közigazgaiási terü}ete.i kötrroguetési szerv ellátási köte}ezettsége az állandó lakÓ}rellYel
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Sajátos nevelési i górryű gyernrekek óvodai nevelésének, ellátásának

feladataiZ
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Az önkorrnányzati vagyonnai való gazdálkodással kapcsolatos0133§0
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é's tartÓzkoclási hellYel rencl*lkező lakosokra terjerí ki, Az intÉzrnényben rendelkezósreáIló szabad kaPacitás esetén az óvcdave:zető a,tagitrtézmény vezetőivel és az óvodavezefő_
§ff::§:-I 

egyeztetve, a tÖryényi előírásor."*r. ,,*gr*iit**,] rlönt a további felvótni

5,1

6.1, A köznevelési irrtózmény
6.1.1,. típusa:óvoda
ő,1,,2,

6,L3.

6.2, A köznevel esl In

6.3. A

§, A köttsógvetési §zerv §u€rvezate és máködése

Á ltőltségvetési ̂ szerv .vezetőjének rnegbízási rendje: A költségveté§i szf rv vezetője azÓvodavezet(3, Az u::1.Y-l:.t_u *"s"r;r u*rutoir"t"nrinostr, akit a közalkalnrazottakjogállásárÓ| szóló 1j92, évi XXXllt.Tor"C"y, * nun r"ii iuá",i*u.re, ről szólő *a".évi CXC.tÖrvérrY és a Pedagógrrsok előrneneieli renclszeréről és a közalkalnrazottak jogállásárólseólÓ 1992, évi XXXIIl, torvónY l-,ii"r""l*ri i"Úr"iJr}.tit Jn'tcirtenő végrelrajtá§áról §zóló326/laffi' [Vlll' 30,J Korm, 
'*na*r*i 

v-o-natkozó .*ná*lr."rJuei.alapján rtyilvános pályázatÚtján kell nregbízni, Az óvodav"r*tar brbnfiyán é;K;;;;;"di Telepiilések KöznevelésiTár,sulásárrak Társu|ási Tanácsa ;;;; }i i avig ;öffi határozom iJ7.-." g,, egyébmunkáItató jogokat a Társulási ranács elr:öke gyakorolja. ]

6. A köznevelÉsi inféxményre v§n§tk$ró rendelkezések

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátásgazdálkodásával összefiiggő jogosítványok: Az óvoelavezető jogosult azÖnkorrrránYzatÍ vagYonrol iioto ,"ra-i-ialapján 
" 

t,urrnaiJába átadott vagyont azalaPtevékenYséget nem veseélyeztető nrértoúben 

';;;;;;;"i. 
A többIethevételekf'elhasznátásáról az eves tÖri,ieg;ijri'.*na*tet rratár*. Pénztigyi, gazdátkodásífeladatait az órbottyáni rolgárni8ui*,űionrnl (21;; ö;;;iú*", Fő út 99,J látja el.
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1 Napsugár h{ar:garéta
23.62 Őrbattyán, Óvoela utca 1.
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Nt b*ttyáni voapsugár
2165 Kisnénredi, Fő út 3.
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1 Őrbottyáni Napsugár Óvocla óvocl;ri eliátás ?10

Z
Órbottyáni Napsugár Óvorla
Telephelye

óvodai e}látás 30

3
Őrbottyáni Napstrgár Óvoda
Mar6aréta Tagóvodája

óvodai e]látás ].80

4 Őrbottyáni Napsugár Óvoda
Kísnémedi'Iagóvociáia

óvoclaiellátás 30

6.4.

ingat}an eíme
ingatlan
helyrajzi
száma

vaByon feletti
rendelkezós joga

vagy a va8yo§
használatiioga

a?.

ingatlan
furrkciója,

célia

,), 21 62 Őrb attyán, Rákó czi
Ferenc utca 113, A ép. 1, ajtó

1235

ros
Önkorrrrányzata és
Kisnénredi Község
Önkormányzata
vagyongazdálkodási
szabályairól szóló
iirrkormányzati
rendeletben
foglaltak szerint
történik,
Az ingatlanvagyont
és a hozzá tartozó
ingóságokat az
önkormányzat a
költsógvetési szerv
részére ingyenesen
használatba adja. A
költségvetési szerv a
rendelkezésóre áiló
vagyont köteles
feladatai jó
színvr:nalú ellátása
érdekóben
működtetni, azt
megóvni. Nem
jcrgosult az
ingatlanvagyont
megterhe}ni,
elidegeníteni, vagy
biztosítéku}
feIhasználni.
Az évenkénti
leltárfelvételről a
költségvetési szerv
vezetője" a
}eltárellenőrzósről a
költségvetési szerv
fenntartója

óvoda

2
2162 Őrbottyán, Rákóczi
Ferenc utca 87.

73z6 óvoda

3 2162 Őrbottyán, Óvotia rrtc;r ].. 2708/6 óvoda

4 2165 Kisnémedi, Fő út 3 30l1 óvada
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Az állanr}ráetartásrólszóló trj.rvóny végrehajtásáról szőlő 3ő8/?ü11, 1XIl. 31.} Korrr. renclelet 5.§ (4} bekezrlése alaPjárt a Magyiz,Xli"*kii'.r;r"ffi;í"n'ignrolo*, hogy jelen alapító okiratnródosításokkal egységes ur*Íx.r*ttr" i;;ü1; #uuj*"**gr*r*i az alapító okiratnak azorbattyáni Napsugár Óvocla ,a?a. nou*úb.. zz. riap;án kelt, ,..i,i;,i,j....,|.rr,1l,:*.,..,lj.l.....,,

§TJÍll'J.*in'ffidő 2-1lZO2Ü. okiratszámú módosíió okirattal végrehajtott módosítása
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