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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának legutóbbi módosítására a

Képviselő-testület 1 ‘75/201 4.(IV.28 .)számú határozata alapján került sor.

A Magyar Allamkincstár 2014. május 22-én-én kelt levelében felhívta a gye1met több

módosítás szükségességére.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratát módosító okirat, valamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, jelen előterjesztés mellékletét

képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja

el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város

Ovodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak

szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat

módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító

Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. június 17.
Zolnai Mag4olna
titkársági referens



A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratát módosító okirat

Mezőberény Város Óvodai Intézményének, Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által
2014. április 28-án kiadott 175/201 4.(IV.28.) sz. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát (továbbiakban
okirat) az állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az állambáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)
bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az okirat 1 .17. pontja törlésre kerül

2.! Az okirat 1.18. számozása 1.17.-re módosul

3.) Az okirat 5.2, pontja az alábbiak szerint módosul:

5,2. Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Ovodai nevelés

4.) Az okirat 7/a és 7/b pontja törlésre kerül

5.) Az okirat 7/c. szá.mozása 7/a-ra módosul

6.) Az okirat 7/d. számozása 7/1,-re módosul

7.) Az okirat 7/e. számozása 7/c.-re módosul

8.) Az okirat 7/f. számozása 7/d-re módosul

9.) Az okirat 7/g. számozása 7/e-re módosul

10.) Az okirat 7/h. számozása 7/f-re módosul

11.) Az okirat ‘7/i. számozása 7/g-re módosul

12.) Az okirat 7/j. számozása 7/h-ra módosul

13.) Az okirat 7/k. számozása 7/i.-re módosul

14.) Az okirat 7/l. számozása 7/j.-re módosul

„12. Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántártásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratát Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete /201 4.(VI.30.) sz. határozatával hagyta jóvá.»

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
/2014.(VI.30.) számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőberény, 2014. június 30.

Siklósi István
polgármester
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A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okirata

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 21. (3) bekezdése, az állaniháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.

rendelet 5.* (1 )-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi

alapító okiratot adja ki:

1. A költsé2vetési szerv azonosító adatai:

1.1. Az intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1.2. Törzsszáma: 817253

1.3. OM azonosító száma: 028138

1.4. Statisztikai számjele: 15817259-8510-322-04

1.5. Adószáma: 15817259-2-04

1.6, Székhelye: Mezőberény, Liget tér 5. sz.

1.7. A székhelyén kívüli további működési helye, telephelye:
a) Mezőberény, Kinizsi u. 13. sz. óvoda
b) Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz. óvoda
c) Mezőberény, Mátyás király u. 2. sz. óvoda
d) Mezőberény, Kálvin u. 2-4. sz. óvoda
e) Mezőberény, Munkácsy u. 10. sz. óvodai

tornaterem

1.8. Illetékességi működési területe: Mezőberény város közigazgatási területe

1.9. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:

Intézményegység megnevezése Felvehető maximális
gyermeklétszám

a) Mezőberény Város Ovodai 48
Intézménye Mosolygó Központi
Ovoda

b) Mezőberény Város Ovodai 69
Intézménye Magyarvégesi Tagóvoda

c) Mezőberény Város Ovodai 68
Intézménye Csiribiri Tagóvoda

d) Mezőberény Város Ovodai 62
Intézménye Nefelej es Tagóvoda

e) Mezőberény Város Ovodai 57
Intézménye Tóparti Tagóvoda

Osszesen: 304

1.10. Alapításának időpontja: 2013.
1.11. A jogelőd óvoda alapításának éve: 1990. Mezőberényi Kistérségi Ovoda

5650 Mezőberény, Kálvin u. 2-4.sz.
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1.12. Alapító szerve, címe: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.13. Fenntartó és működtető neve,címe: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.14. Irányító szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.15. Felügyeleti szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.16. Jogállása Onálló jogi személy
1.17. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám:

10402142-50494852-50531003

2. Típusa: Óvoda

3. Telephelvei (intézménye2ysé2ei, ta2ozatai):

3.1. Intézményegységei:

a) Mezőberény Város Óvodai 5650 Mezőberény, Liget tér 5. sz.
Intézménye Mosolygó Központi
Ovoda székhely

b) Mezőberény Város Ovodai 5650 Mezőberény, Kálvin u. 2-4. sz.
Intézménye Magyarvégesi Tagóvoda

c) Mezőberény Város Ovodai 5650 Mezőberény, Kinizsi u. 13. sz.
Intézménye Csiribiri Tagóvoda

d) Mezőberény Város Ovodai 5650 Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz.
Intézménye Nefelejcs Tagóvoda

e) Mezőberény Város Ovodai 5650 Mezőberény, Mátyás király u. 2. sz.
Intézménye Tóparti Tagóvoda

3.2. Tagozatai:

a) Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz. Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Nefelejcs Tagóvodábar szlovák nemzetiségi
nevelést folytató kétnyelvű tagozat

Szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. 25. pontja szerint:

különleges bánásmódot igénylő
— mozgásszervi fogyatékos,
— értelmi fogyatékos (enyhe),
— egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy

magatartásszabályozási zavarral) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.
különleges bánásmódot igénylő

— beszédfogyatékos
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5, Az intézmény közfeladata:

5.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol — e törvény 5. * (1) bek.

a) pontjában meghatározottak szerinti — óvodai nevelés folyik.

Az intézmény közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről

szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.
8.) EMMI rendelet alapján óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/201 2.(VIII.3 1.) EMMI rendelet alapján, óvodai fejlesztő programot működtetnek, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és

a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 1’7/2013. (III. 1.) EMMI rendelet alapján
magyar nyelvű cigány nemzetiségi nevelés és szlovák nemzetiségi kétnyelvű nevelés.

5.2. Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

5.3. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.4. Közfeladata és szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai

feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Ovodai intézményi étkeztetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany, általános szabályok alapján.

7. Az intézmény pénzügyi-, gazdasági-, személyzeti feladatai ellátása az alábbiak szerint történik:
a) Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítás jogszabályok keretei között — az

intézményvezető feladata, végrehajtását a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi

Osztálya végzi.
b) Az intézmény pénzkezelését a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
c) Az intézmény nevében kötelezettséget az intézményvezető vállalhat, távollétében az általa

kijelölt tagóvoda vezető.
A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi

osztályvezetője, illetve az általa kijelölt dolgozó.
d) Az intézmény költségvetéséből utalványozásra jogosult az intézményvezető, illetve az általa

kijelölt dolgozó. Az utalványozást ellenjegyzik és érvényesítik a Mezőberényi Polgármesteri

Hivatal Pénzügyi osztályvezető által kijelölt dolgozók.
e) Az intézmény könyvelése (számviteli, személyzeti feladatok ellátása) a Mezőberényi

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán történik, az analitikus nyilvántartást is a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti.

1) Az intézmény információszolgáltatási kötelezettségének az intézményvezető köteles eleget tenni
— együttmííködve a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.
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g) A szakmai felügyeleti szervek által kért információ, adatszolgáltatás, beszámoló az
intézményvezető feladata.
A gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatásért, beszámoló elkészítéséért, szakmai
pontosságáért a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős, az
adatszolgáltatás teljesítéséért az intézményvezető felel.
A költségvetéssel összefüggő kötelező beszámolók teljesítéséért — a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezetővel együtt — az intézményvezető felelős.

h) Az intézmény pénzügyi finanszírozása, működtetése elkülönítetten történik.
i) A tárgyi eszközbeszerzés és felújítás az önkormányzat éves költségvetésében kerül

megtervezésre az intézményvezető előzetes véleménye alapján. A képviselő-testület által
elfogadott előirányzat év közben átadásra kerül az intézményhez.

j) Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az intézményvezető és a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a vonatkozó jogszabályok alapján rögzít, melyet
az irányító szerv hagy jóvá

8. Az intézmény va2yonag vavon feletti rendelkezési jog:

8.1. A Mezőberény Város Óvodai Intézménye vagyona a következőkből áll:

a) A fenntartó önkormányzatok által, az intézmény használatába adott önkormányzati tulajdont képező
törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga:

Mezőberényben:

- 907 brsz-ú 2655 m2 területű Kálvin u. 2-4. sz. óvoda
- 25 80/6 brsz-ú 2790 m2 területű Kinizsi u. 13. sz. óvoda
- 2237 brsz-ú 2044 m2 területű Kodály Z. u. 8. sz. óvoda
- 2238 brsz-ú 992 m2 területű Kodály Z. u. 10. sz. óvodaudvar
- 1058 hrsz-ú 1487 m2 területű Munkácsy u. 10. sz. óvodai tomaterem

ingatlanból 167m2épületrész
- 1346 hrsz-ú 1101 m2 területű Mátyás király u. 2. sz. óvoda
- 3675 hrsz-ú 2141 m2 területű Liget tár 5. sz. óvoda

b) Az intézmény eszközei, készletei, egyéb ingóságai leltár szerint kimutatott érték alapján.

8.2. Az intézmény a rendelkezésére álló ás használatába adott vagyontárgyakat feladatai ellátásához
szabadon használhatja azokkal a fenntartó Onkormányzatok mindenkor hatályos
vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik.

8.3. Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, előirányzata a 7. a) pont szerinti.

9. Az intézmény irányítása, vezetése:

9.1. Az intézményt a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által, pályázat alapján
határozott időre megbízott magasabb vezető állású intézményvezető vezeti.

9.2. Az intézmény pénzügyi, gazdasági, személyzeti ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
által megbízott szakemberek végzik.

9.3. A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján történik.

9.4. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti
és Működési Szabályban meghatározottak szerint átruházhatja.
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10. Az intézmények szervezete és működése:

Az intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét, irányítását Mezőberény Város
Onkormányzati Képviselő-testületi határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

11. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőberény Város Polgármesterét, hogy az alapító okiratról
szóló határozatot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.

12. Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratát Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete /2014.( ) sz. határozatával hagyta jóvá.

Mezőberény, 2014

Siklósi István
polgármester
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