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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 201 4. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szaktelaciatok ás szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet hatályba lépésével szükségessé vált az alapító okiratok
vonatkozó részeinek klülvizsgálata az Új szabályozás tükrében. A szükséges módosításokat
már több okirat tekintetében cl IbeacIta a Képviselő-testület (pI. Mezőberényi Polgái-mesteri
í-livatai. Városi K(2Szocláitató Intézmény).

Jelen előlerjesztés keretében elkészült a Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító
okirata módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratnak a tervezete, melyekben álvezetúsre kerültek a Fenti jogszabálynak megfelelő
változtatások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően Fogadja
cl az alábbi határozati javaslatot:

Hatarozati 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 ás az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstáv részére küldje meg.
Felelős: Siklósi istván polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. április 15.

Di. Földesi Szabolcs
jegyző



A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratát módosító okirat

Mezőbetéiiy Város Önkonin’inyzati Képviselő—testülete az államhúztark ről szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. (5) heke7.désében kapott felhatalmazás alapján. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21 . (3) bekezdése. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5. (1)—(2) bekezdései, valamint a nevelési—oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználaiáról szóló 20/2012.(V1I1.3 1.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alapító
okiratát az alábbiak szcrint módosítja:

1.) Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2. Államháztartási szakágazati besorolása:

0911 Óvodai nevelés”

2.) Az alapító okirat 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.4. Közfeladata és szakmai alaptevékenységeinek korniányza ti funkció szerinti megjelölése:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai Ilaclatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséiick, ellátásának szakmai

feladatai
091 130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Ovodai intézményi étkeztetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”

3.) Az alapító okirat „5.5. Az intézmény szabad kapacitásának kihaszmiálása érdekében végzett alap
tevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban” pontja törlésre kerül.

4.) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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.”

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

Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőberériy. 2014

Siklósi István
polgármester



A MczőI)crélIy Vái-os Óvodai intézménye alapító okirata

Mezőherény Város Onkormáiivzati Képviselő—testülete az államháztwtásról szóló 2011. évi (‘XCV.
törvény 8. (5) bekezdésében kapott lélhatalinazás alapján, a nemzeti köv.nevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21 . (3) bekezdése, az alhinházlaitasról szóló törvény végrehajtásaról szóló 368/201] . Korm.
rendelet 5. (1 )—(2) bekezdései, valamint a nevelési—oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névl szi latáról szóló 20/201 2.( VII 1.3 I •) LMM I rendelet szerinti tartalommal az alábbi
alapító okiratot adja ki:

1. A ktsévetési szerv azonosító adatai:

1.1. Azintézmény neve: Mezőberény Város \‘odai Intézménye

1.2. 1’örzsszáina: $17253

1.3. OM azonosító száma.. 028138

1.4. Statisztikai szómjele: - l58l725)-$510-322-04

1.5. Adószáma: 15817259-2-04

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

1 .7. A székhelyén kívüli további működési helye, telephelve:
u) Mezőberény. Kinizsi u. 13. sz. óvoda
b) Mezőbemény, Kodály Z. u. 8. sz. óvoda
e) Mezőberény, Mátyás király u. 2. sz. óvoda
d) Mezőberény, Kólvin u. 2-4. sz. óvoda
e) N4ezőberény, Munkácsy u. 10. sz. óvodai

tornaterem

1 .8. Illetékességi működési területe: Mezőberény város Kőzigazgatási területe

1.9. Feladatellátási helyenként felvehető inaximnális gyermneklétszám:

Intézményegység megnevezése Felvehető maximális
‚gyermeklétszám

a) Mezőberény Város Ovodai 48
Intézménye Mosolygó Központi
Ovoda

b) Mezőberény Város Óvodai 69
Intézménye Magyarvégesi Tagóvoda

c) Mezőberény Város Óvodai 68
Intézménye Csiribiri Tagóvocla

d) Mezőberény Város Ovoclai 62
Intézménye Nefelejes Tagóvoda

e) Mezőberény Város Ovodai 57
Intézménye Tóparti Tagóvoda

Összesen: 304

1.10. Alapításának időpontja: 2013.
1.11. A jogelőd óvoda alapításának éve: I 990. Mezőberényi Kistérségi Ovoda

5650 Mezőberény. Kálvin u. 2-4.sz.
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1.12. Alapító szerve, címe: Mezőberény Váms Önkormányzati Képviselő—testülete,
Mezőherény, Kossuth tér I

1.13. Fenntartó ás működtető neve,címe: Mezőberémiy Város Onkonnányzati Képviselő—testülete,
Mezőherény, IK ossuth tár I

14. Irányító szerve: Mezőberénv Város Onkonnányv.ati Képviselő—testülete,
Mezőberény, KossWim ter 1

.15. Felügyeleti szerve: Mezőberény Város Onkormányzatm Képviselő—testülete,
Mczőberény, Kossuth [ér 1

1 .16. Jogállása Onálló jogi személy

1.17. Gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő költségvetési szerv, helyi önkormányzati
kincstári körben

1.18. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló hankszámlaszám:
10402142-50494852-5053 1003

2. Típusa: (5vocla

3. Teleplielyei (intézményeyséci, taozatai):

3.1. Intézményegységei:

a) Mezőberény Város Óvodai 5650 Mezőberény, Liget tár 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 Tagóvocla

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

3.2. Tagozatai:

a) Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz. Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Nefelej es Tagóvodában szlovák nemzetiségi
nevelést folytató kétnyelvű tagozat

4. Szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 4. 25. pontja szerint:
különleges bánásmódot igénylő

— mozgásszervi fogyatékos,

— értelmi fo gyatékos (enyhe),
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— egyéb pszichés éj L dési z varial küzdő (súlyos tanulási, figyelem— vagy

magatartásszabáLy7ási zavamTal) sajátos i’elési igényű gyermekek nevelését is.

különleges imnásmódol. igénylő

beszéd fogva [ék

5. Az intézmény közfela(lata:

5.1. A nemzeti köznevelésről szóló 20 Ii évi CXC. vén’ 8. (1) bekezdése akipján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol — e törvény 5. (1) bek.
a) pontjáhan nieghatározottak szcmimm[i — óvodai nevelés lblyik.

Az intézmény közlélridata a közoktalásról szóló I o)93• LXXIX. törvény és a nemzeti közncvelésről
szóló 2011 . évi CXC. törvény, ‘aluuint a Sajátos nevelcsi igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának iránvelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.
X.) LMMI rendelet alapján óvodai nevelés, salátos nevelési igényű gyemmekek óvodai nevelése.

A nevelési—oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névlmasználatáról szóló
20/201 2(VlII.3 I .) LMMI rendelet alapján, óvodai ü.jlesztő programot mőködtetnek, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és
a nemzetiség iskolai oktatásának irányel ve kiadásáról szóló I 7/20 13. (III. 1 .) LMMI rendelet alapján
magyar nyelvű cigány nemzetiségi nevelés és szlovák nemzetiségi kétnyelvű nevelés.

5.2. Államháztartási szakág.azati besorolása:

0911 Ovodai nevelés

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

5.4. Közfeladata és szakmai alapi cvékenvségeiuek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai l’elaclatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai

feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
09601 O Ovodai intézményi étkeztetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

2. Az intézmény pénzügyi-, gazdasági-, személyzeti feladatai ellátása az alábbiak szerint történik:
a) Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testületének éves költségvetésében az önállóan

működő intézmény költségvetése részletezetten szerepel.
b) A tervezési feladatokat az önállóan működő intézmény vezetője a Mezőberényi Polgármesteri

Hivatal Pénzügyi osztályvezetőjével együttesen látja cl.
c) Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítás — jogszabályok keretei között — az

intézményvezető feladata, végrehajtását a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya végzi.

d) Az intézmény pénzkezelését a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
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e) Az intézmény nevében kötelezettséget az intézményvezető vállalhat, távollétében az általa
kijelölt tagóvoda vezető.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult a Mezőberényi Polgármesteri I livatal Pénzügyi
osztályvezetője, Illetve az általa kijelölt dolgozó.

f) Az intézmény költségvetéséből utalványozásra jogosult sz intézményvezető.. illetve sz általa
kijelölt dolgozó. Az utalványozást ellenjegyzik és érvényesítik a Mezőberényi Polgármesteri
1 livatal Pénzügyi osztályvezető által kijelölt dolgozók.

g) Az intézmény könyvelése (számviteli, személyzeti feladatok ellátása) a Mezőberényi
Polgármesteri I livatal Pénzügyi Osztályán történik, az analitikus nyilvántartást is a
Mezőberényi Polgónnesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti.

h) Az intézmény információszolgáltatási kötelezettségének az intézményvezető köteles eleget tenni
együttműködve a Mezőberényi Polgármesteri I livatal Pénzügyi Osztályával.

1) A szakmai felügyeleti szervek által kért információ. adatsn)lgáltatás, beszámoló az
intézményvezető feladata.
A gazdálkodással összefliggő adatszolgáltatásért, beszámoló elkészítéséért, szakmai
pontosságáért a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős, az
adatszolgáltatás teljesítéséért az intézményvezető felel.
A költségvetéssel összefllggő kötelező beszámolók teljesítéséért - a Mezőberényi
Polgánnesteri I livatal Pénzügyi osztályvezetővel együtt — az intézményvezető felelős.

j) Az intézmény pénzügyi finanszírozása, működtetése elkülönítetten történik.
k) A tárgyi eszközbeszereés és felújítás az önkonnányzat éves költségvetésében kerül

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

1) Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az intézményvezető ás a
Mezőberényi Polgánnesteri Hivatal Jegyzője a vonatkozó jogszabályok alapján rögzít, melyet
az irányító szerv hagy jóvá

8. Az intézmény vatvona. vatvon feletti rendelkezési lot:

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 hrsz-ú 2655 m2 területű Kálvin u. 2-4. sz. óvoda
- 2580/6 hrsz-ú 2790 m2 területű Kinizsi u. 13. sz. óvoda
- 2237 brsz-ú 2044 m2 területű Kodály Z. u. 8. sz. óvoda
- 2238 hrsz-ű 992 m2 területű Kodály Z. u. 10. sz. óvodaudvar
- 1058 hrsz-ú 1487 m2 területű Munkáesy u. 10. sz. óvodai tornaterem

ingatlanból 167m2épületrész
- 1346 hrsz-ú 1101m2területű Mátyás király u. 2. sz. óvoda
- 3675 hrsz-ú 2141 m2 területű Liget tér 5. sz. óvoda

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

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

8.3. Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, előirányzata a 7. a) pont szerinti.
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9. Az intézmény innvítái, ‘ezÍc:

9. 1 . Az intézményt a Mezőbcrén’ Város önkrinányzati Kél)v —testülete által. pályázat alapján
határozoU időre megbízott i igasabb vezető ál lású inlézmén vezető vezeti

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

9.3. A dolgozókra vonatkozó loglalkoztalási jogViszolly a közalkalmazottak jogállásái-ól szóló 1992. évi
XXXIII. törvény. valanunt a munka törvénykünvvéuől szóló 201 2. évi 1. törvény alapján történik.

9.4. Az intézmény képviseletére az. iutézinénvvezető jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti
és Működési Szabályban megliatározottak szerint átruházhatja.

10. Az intézmények szei-vczete 8 inűkihlée:

Az intézmény szervezeti lelépitését. működési rendjét. irányítását Mezőberény Város
Onkormányzati Képviselő—testületi litározutával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

A Képviselő—testület Felhatalnuizza a Mezőberénv Város Polgármesterét, hogy az alapító okiratról
szóló határozatot a Magyar Állanikincstár részére küldje meg.

12. Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegvzéssel lép hatályba.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye alapító okiratát Mezőberény Város Onkormáiiyzati
Képviselő—testülete /201 zL( ) sz. határozatával hagyta jÓvá.

Mezőberény, 2014

Siklósi István
po I gármester
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