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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2013.( V. 27.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata megállapítása és kiadása
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Hantosi Gesztenyés Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata megállapítására s kiadására” vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde Alapító Okiratát 2013. július 1-i hatállyal az alábbi tartalommal adja ki:
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
mint alapító és irányító szerv „a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában, s az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az „államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII 31.) Kormányrendelet 5. §-ában s a „nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal a Hantosi Gesztenyés
Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde – mint helyi önkormányzati költségvetési szerv - Alapító
Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiakban állapítja meg:
1.

A költségvetési szerv neve:

2.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde
Hantos
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete 75/2013. (V.27.) számú
határozata

3.

A költségvetési szerv székhelye:

2434 Hantos, Köztársaság tér 1. sz.

4.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje, s alapítása módja:
4.1.

Közvetlen jogelődje:

Tündérkert Óvoda
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48. sz.,
melynek Tagóvodájaként működött a Hantosi
Tagóvoda.

4.2.

Alapítása módja:

A Tündérkert Óvodából a Hantosi Tagóvoda
Áht. 8. § (3) bekezdése szerinti kiválásával

(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. május 27.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető
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jön létre a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde.
5.

A költségvetési szerv alapító, fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2434 Hantos, Nagylóki u. 3. sz.

6.

A költségvetési szerv típusa: többcélú köznevelési intézmény: egységes óvoda-bölcsőde
6.1. Óvodai csoportok száma:
2
6.2. A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 50 gyermek
Ebből: 1 óvodai csoport:
30 gyermek,
1 óvodai-bölcsődei csoport:
15 óvodás + 5 bölcsődés korú gyermek

7.

A költségvetési szerv működési területe: Hantos Község Önkormányzata teljes közigazgatási
területe.

8.

A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása:

9.

8.1.

Önálló jogi személy. Önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében részjogkörű, - önálló bérgazdálkodási jogosultsággal - önálló adószámmal s
pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.

8.2.

A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval
rendelkezik, mely Hantos Község Önkormányzata költségvetési, illetőleg zárszámadási
rendeletébe épül be.

8.3.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján - a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A költségvetési szerv jogszabály által meghatározott közfeladata:
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1.a)
pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési feladat,
továbbá bölcsődei feladat ellátása.

10.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

10.2. Szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

10.3. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. május 27.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető
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Szakfeladat száma
10.3.1. Óvodai nevelés, ellátás

3

851011

10.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása:
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság
szakértői szakvéleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral, (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartás szabályozási zavarral) küzd.

11.

851012

10.3.3. Óvodai intézményi étkeztetés

562912

10.3.4. Munkahelyi étkeztetés

562917

Bölcsődei ellátás (2. életévüket betöltött gyermekek
10.3.5. napközbeni ellátása egységes óvoda-bölcsődei
csoportban)

889101

A költségvetési szerv vezetője:
Az óvodavezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a
munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Hantos Község Önkormányzata Polgármestere.
A költségvetési szervet az óvodavezető képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992.
évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
12.2. További jogviszonyokra a „Polgári törvénykönyvről” szóló mindenkor hatályos törvényi
rendelkezések az irányadóak.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
13.1. A hantosi 51 hrsz-ú, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. sz. alatti ingatlan, melyben a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde nyert elhelyezést.
(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. május 27.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető

3

HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 27-én
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

4
tartott

13.2. A költségvetési szerv által használt 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő
berendezések, ingóságok – Hantos Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
állnak, melyekre nézve a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg.
14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat – Hantos
Község Önkormányzata mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati
rendeletében foglalt szabályok szerint – az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon
használhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. A vagyon feletti rendelkezési
jog Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg.

15.

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

II.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a
törzskönyvi nyilvántartásba történő 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül
küldje meg.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: döntést követő 8 nap
2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: 2013. június 30.

(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. május 27.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető
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