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Úrkúti Napközi otthonos Óvoda
Alapító okirata

(egységes sze rkezetben)

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testÜlete Az államháztartásról szóló 2011'
évi CXCV. törvény 8 s (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011' évi CXC. törvény 21' $-a, valamint az ál\amháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (Xll.31.) Korm. rendelet 5 s (1) és (2)

bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:

'l. A költségvetési szerv neve: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
2. Székhelye: 8409 Úrkút, Mester utca 1.

3. Tetephelye: 8409 Úrkút, Május 1 tér 1.

4. oM azonosítója: 036839
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény 4. S-a szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel egyÜtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése''

6. Szakágazati besorolása: 851o2o Óvodai nevelés
7. A köItségvetési szery tevékenysége:

7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény

7.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti megjeIölése:

091 1 1o Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek Óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a kÜlönleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján
mozg ássz ervi, érzéksze rvi, é rte l m i va gy beszédfogyaté kossá g e gyüttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulás,
fi gye lem- Va g y m a g ata rtássza bá lyozás i zav ar r al) küzd.

091 130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- német kétnyelvrÍ nemzetiségi nevelés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



096010 Óvodai intézményi étkeztetés

096020 lskolaiintézményiétkeztetés

107051 Szociálisétkeztetés

7 '3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

8. Az intézmény: költségvetési törzsszáma:
KS H statis ztikai számjele :

Adószáma:

665746
16877744-8510-322-19
16877744-2-19

9. Működési területe: Urkút község közigazgatási terÜlete. Szabad kapacitás
esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény
szolgáltatásai Úrkút közigazgatási terÜletén kívül lakók számára is

biztosíthatók.

10. Alapító, fenntartó és irányító szerv neve és székhelye:
Ú rkút Közsé g Ö n ko rm á n yzat Képvise lő-testü lete

8409 Úrkút, Rákóczi u' 45.

11.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat
útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, a kozalkalmazottak jogállásáról

szólÓ 1992. évi XXXIll. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok

alapján.
1 2. A költségvetés i szerv fog lal koztatottjai ra vonatkozó fog lal koztatás i

jogviszony megjelöIése : A költségvetési szerv fog lal koztatottj ainak
jogviszony a a közalkal mazottak jogál lásá ról szóló 1 992. évi )fiXl l l' törvény
szerinti közalkalmazotti jogviszony , az egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonya

a Munka Törvénykönyvéről szÓló 2012. évi l' törvény szerinti munkaviszony,
illetve a Polgári Törvénykönyvről szÓló 2013. évi V. törvény szerinti polgárijogi
jogviszony (megbízás,vállalkozás).

13.Az intézmény típusa: óvoda

í4.A feladatel!átást szoIgáló vagyon' a vagyon feletti rendelkezés joga:
Úrkút, Mester utca 1 ' szám és Május tér 1 .szám (hrsz: 395/1) alatti ingatlanok,

továbbá a leltár szerint nyilvántartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök,
immateriális javak, készletek. Azintézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a fe lad atainak el látásához szabadon használ hatja.

15.A felvehő maximális gyermeklétszám: 75fő - 3 óvodai csoport'



Zárő rendelkezések: pc' Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-

testü lete 31 t2o 1 4 (Vl . 2). szám ú ön ko rm án yzati határozatáv al elfog adta.

Úrkút, 2014.június 2.
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