Okirat szaá ma: III/ 9-2 /2018.

Alapíátóá ókirat
móá dósíátaá sókkal egyseá ges szerkezetbe fóglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tatai Geszti Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A kóö ltseá gveteá si szerv
1.1.1. megnevezeá se: Tatai Geszti OÓ vóda

1.2.

A kóö ltseá gveteá si szerv
1.2.1. szeá khelye: 2890 Tata, Gesztenye fasór 39.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A kóö ltseá gveteá si szerv alapíátaá saá nak daá tuma: 1971. december 31.

2.2.

A kóö ltseá gveteá si szerv alapíátaá saá ra, aá talakíátaá saá ra, megszuö nteteá seá re jógósult szerv
2.2.1. megnevezeá se: Tata Vaá rós OÖ nkórmaá nyzata
2.2.2. szeá khelye: 2890 Tata, Kóssuth teá r 1.

2.3.
1

A kóö ltseá gveteá si szerv jógelóő d kóö ltseá gveteá si szerveá nek
megnevezeá se

szeá khelye

Tata-Agóstyaá ni Bergengóá cia OÓ vóda

2835 Tata-Agóstyaá n, Kóssuth Lajós utca 19.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A kóö ltseá gveteá si szerv iraá nyíátóá szerveá nek
3.1.1. megnevezeá se: Tata Vaá rós OÖ nkórmaá nyzat Keá pviselóő -testuö lete
3.1.2. szeá khelye: 2890 Tata, Kóssuth teá r 1.

3.2.

A kóö ltseá gveteá si szerv fenntartóá jaá nak
3.2.1. megnevezeá se: Tata Vaá rós OÖ nkórmaá nyzata
3.2.2. szeá khelye: 2890 Tata, Kóssuth teá r 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A kóö ltseá gveteá si szerv kóö zfeladata: A nemzeti kóö zneveleá sróő l szóá lóá 2011. eá vi CXC. tóö rveá ny (a
tóvaá bbiakban: Nkt.) 4. § 1.1. póntja szerinti óá vódai neveleá s; az Nkt. 4. § 1.21. póntja szerinti
a tóö bbi gyermekkel egyuö tt nevelhetóő sajaá tós neveleá si igeá nyuő gyermek óá vódai neveleá se;
valamint a gyermekek veá delmeá róő l eá s a gyaá muö gyi igazgataá sróá l szóá lóá 1997. eá vi XXXI. tóö rveá ny
(a tóvaá bbiakban: Gyvt.) Gyvt. 21-21/C. §-a szerint az inteá zmeá nyi eá s szuö nidei (inteá zmeá nyen
kíávuö li) gyermekeá tkezteteá s biztósíátaá sa, illetve a munkahelyi eá tkezteteá s.

4.2.

A kóö ltseá gveteá si szerv fóő teveá kenyseá geá nek aá llamhaá ztartaá si szakaá gazati besórólaá sa:

1

szakaá gazat szaá ma

szakaá gazat megnevezeá se

851020

OÓ vódai neveleá s

4.3.

A kóö ltseá gveteá si szerv alapteveá kenyseá ge: Az Nkt. 4. § 1.1. póntja szerinti óá vódai neveleá s. Az
Nkt. 8. § (1) bekezdeá se alapjaá n az óá vóda a gyermek haá rómeá ves kóraá tóá l a tankóö telezettseá g
kezdeteá ig nevelóő inteá zmeá ny, ahól – a tóö rveá ny 5. § (1) bekezdeá s a) póntjaá ban eá s a (2)
bekezdeá sben meghataá rózóttak szerinti – óá vódai neveleá s fólyik.
Biztósíátja az Nkt. 4. § 1.21. póntjaá ban fóglaltak szerinti sajaá tós neveleá si igeá nyuő gyermekek
neveleá seá t, góndózaá saá t.
A Gyvt. 21-21/C. §-a szerint biztósíátja a gyermek eá letkóraá nak megfelelóő inteá zmeá nyi eá s
szuö nidei (inteá zmeá nyen kíávuö li) gyermekeá tkezteteá st, valamint a munkahelyi eá tkezteteá st.

4.4.

A kóö ltseá gveteá si szerv alapteveá kenyseá geá nek kórmaá nyzati funkcióá szerinti megjelóö leá se:
kórmaá nyzati
funkcióá szaá m

Kórmaá nyzati funkcióá megnevezeá se

1

091110

OÓ vódai neveleá s, ellaá taá s szakmai feladatai

2

091120

Sajaá tós neveleá si igeá nyuő gyermekek óá vódai neveleá seá nek, ellaá taá saá nak
szakmai feladatai

3

091140

OÓ vódai neveleá s, ellaá taá s muő kóö dteteá si feladatai

4

096015

Gyermekeá tkezteteá s kóö zneveleá si inteá zmeá nyben

5

096025

Munkahelyi eá tkezteteá s kóö zneveleá si inteá zmeá nyben

6

104037

Inteá zmeá nyen kíávuö li gyermekeá tkezteteá s

4.5.

A kóö ltseá gveteá si szerv illeteá kesseá ge, muő kóö deá si teruö lete: Tata vaá rós kóö zigazgataá si teruö lete

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A kóö ltseá gveteá si szerv vezetóő jeá nek megbíázaá si rendje: Az inteá zmeá ny eá leá n óá vódavezetóő aá ll,
akit Tata Vaá rós OÖ nkórmaá nyzat Keá pviselóő -testuö lete paá lyaá zat uá tjaá n, 5 eá v hataá rózótt
idóő tartamra nevez ki eá s menthet fel. Jógviszónyaá ra eá s a vezetóő i megbíázaá saá ra iraá nyadóá
jógszabaá ly: kóö zalkalmazótti jógviszóny, a kóö zalkalmazóttak jógaá llaá saá róá l szóá lóá 1992. eá vi
XXXIII. tv. alapjaá n. Az óá vódavezetóő feletti egyeá b munkaá ltatóá i jógókat Tata Vaá rós
Pólgaá rmestere gyakórólja.

5.2.

A kóö ltseá gveteá si szervneá l alkalmazaá sban aá llóá szemeá lyek jógviszónya:

1

fóglalkóztataá si jógviszóny

jógviszónyt szabaá lyózóá jógszabaá ly

kóö zalkalmazótt

a kóö zalkalmazóttak jógaá llaá saá róá l szóá lóá 1992. eá vi XXXIII.
tóö rveá ny
2

2

munkavaá llalóá

Munka Tóö rveá nykóö nyveá róő l szóá lóá 2012. eá vi I. tóö rveá ny

3

megbíázaá si jógviszóny

a Pólgaá ri Tóö rveá nykóö nyvróő l szóá lóá 2013. eá vi V. tóö rveá ny

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A kóö zneveleá si inteá zmeá ny
6.1.1. tíápusa: óá vóda
6.1.2. alapfeladataá nak jógszabaá ly szerinti megnevezeá se: Az Nkt. 4. § 1.1. póntja szerinti
óá vódai neveleá s eá s a 4. § 1.21. póntja szerinti a tóö bbi gyermekkel egyuö tt nevelhetóő
sajaá tós neveleá si igeá nyuő gyermekek óá vódai neveleá se, valamint a Gyvt. 21-21/C. §-a
szerint az inteá zmeá nyi eá s szuö nidei (inteá zmeá nyen kíávuö li) gyermekeá tkezteteá s
biztósíátaá sa, illetve a munkahelyi eá tkezteteá s.
6.1.3. gazdaá lkódaá saá val óö sszefuö ggóő jógósíátvaá nyók: OÖ naá llóá beá r- eá s munkaeróő gazdaá lkódaá st
fólytat. Egyeá b gazdaá lkódaá si feladatait az Inteá zmeá nyek Gazdasaá gi Hivatala
(Szeá khelye: 2890 Tata, Bercseá nyi utca 1.) veá gzi, Tata Vaá rós OÖ nkórmaá nyzat
Keá pviselóő -testuö lete aá ltal jóá vaá hagyótt munkamegósztaá si megaá llapódaá s alapjaá n. Az
inteá zmeá ny kóö ltseá gveteá si elóő iraá nyzatai felett teljes jógkóö rrel rendelkezik.

6.2.

1
6.3.

A kóö zneveleá si inteá zmeá ny taginteá zmeá nye:
taginteá zmeá ny megnevezeá se

taginteá zmeá ny cíáme

Tatai Geszti OÓ vóda Agóstyaá ni
Taginteá zmeá nye

2835 Tata-Agóstyaá n, Kóssuth Lajós utca 19.

A feladatellaá taá si helyenkeá nt felvehetóő maximaá lis gyermek-, tanulóá leá tszaá m a kóö zneveleá si
inteá zmeá ny

feladatellaá taá si hely megnevezeá se

tagózat megjelóö leá se

maximaá lis gyermek-,
tanulóá leá tszaá m

1 Tatai Geszti OÓ vóda

98 fóő

2 Tatai Geszti OÓ vóda Agóstyaá ni Taginteá zmeá nye

22 fóő

6.4.

A feladatellaá taá st szólgaá lóá ingatlanvagyón:
ingatlan cíáme

ingatlan
helyrajzi
szaá ma

vagyón feletti
rendelkezeá s jóga
vagy a vagyón
hasznaá lati jóga

az ingatlan
funkcióá ja, ceá lja

1

2890 Tata, Gesztenye fasór 39.

2003/6

hasznaá lati jóg

óá vóda

2

2835 Tata-Agóstyaá n, Kóssuth
Lajós utca 19.

10115

hasznaá lati jóg

óá vóda

3

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a TATAI GESZTI ÓVODA 2018. július 19. napján
kelt, 2018. szeptember 01. napjától alkalmazandó III/9-1/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Tatabánya, 2018. július 25.
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