
Szátm: ......l20I5.
ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezet)

Monostorapáti ós Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása az
áIlamháztartásról sző|ő 20lL évi CXCV törvény , az ál|amháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.)kormányrendelet , a közneveléséről sző|ő 20!l.
évi CXC. törvény_ 21.§ (3) bekezdése alapján a Monostorapáti Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint aOjet n :

1.) Költségvetési szerv neve: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
2.) Rövid neve: -----
3.) Költségvetési szerv székhelye: 8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5. (47I tT sz)

4.) Költségvetési szerv jogállása, képviselete: Önálló jogi személy, képviselí az intézmény
vezetője

5.) Ma gyar Á[amkin cstárn ál nyilvántartott tö rzssz áma: 431527
OM azonosító: 036937
Adószáma : I543I52I-2-I9

6.)Költségvetési szerv alapító szerve:
Monostorapáti község ÖnkormányzataKépviselő-testiilete Monostorapáti, Petőfi 1.123
Hegyesd község Onkormány zata Képviselő-testtilete Hegyesd, Zányi u.l .

7.) A|apítás ideje,: I99I. januát I.

7 .1. Közoktatási törvény szerinti besorolása: óvoda
csoportok száma:
óvodai férőhelyek szémta:
maximális gyermeklétszám

8.) Költségvetési szerv fenntartó §zerve:

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményferrrrtartó Társulása
Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi ltca 123.

9.) Alapítói jogokkal felruházott irányítő szerv neve, címe:
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.I23.

10.) Költségvetési §zerv álta| e|látandó közfeladataz

A nernzeti köznevelésről szólő 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az iskolába
járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve 2,5. éIetévtől óvodai nevelés keretében iskolai
életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos tevékenység.
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10.1.) A Magyarországhe|yi önkormányzatairő| szőIő 2071. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)

bekezdés 6.pontjában,valamint a köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvényben foglaltak
szerint az iskolaba járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, i|Ietve a 2,5 életévtől Óvodai

nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos
tevékenység.

1 0.2) ) F őtev ékenys égén ek á||amháztartási szaká gazati besorolása :

nl|anhéutartási Szakágazat megnevezése , száma :

851 020 óvodai nevelés

1 0.3) Ko rm ányzati funkció :

0911i0 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 gyermekétkeztetésköznevelésiintézményben
096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

11.) A Költségvetési szerv működési területe:
Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend községekközigazgatási területe.

l2.) Gazdálkodási forma: Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Elemi költségvetés alapján , a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodik.
Az alapfeladatat ellátását szolgáló személyi juttatásokkaI és az azokhoz kapcsolódó járulékok

és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben , egyéb előirányzatokkal a

munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól fiiggően rendelkezik.
Az intézmény vezetője az előirényzatok feletti rendelkezési jogosultság szerin
kötelezettségvállalási , teljesítésigazo|ási, utalványozási joggal és felelősséggel bír.
Az intézmény pénzügi -gazdasági feladatait a Monostorapáti Közös Onkormányzati
Hivatal ( 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. ) mint önállóan működő és gazdálkodó
köttségvetési szerv látja el. A munkamegosztás és felelősség rendjét külön megállapodás

rőgzíti.
Az Intézmény felépítését, működési rendj ét az SZMSZ tartalmazza.
Az Intézmény önáll ó b anks z áml ával rendelkezík.

13.) Gazdálkodásának belső ellenőrzése:

Az ővodabelső ellenőrzésí feladatait képesített belső ellenőr látla el, megbizási szerződéssel,

évente történő megbízással.
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vezetőjének kinevezési14.)Költségvetési
Az intézmény vezetője az
nyilviános páIy azati elj árás
gyakorolja.

rendje:
óvodavezető, akit a Társulási Tanács biz meg hatítrozott időre,
alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke

15.) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatásí jogviszonyok:
Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazottí, melyekre a közalka|mazottak
jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény az trányadő. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény
(pl megbízási jogviszony) rendelkezései az iranyadók.
A foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.

1 6.) Költs é gvetési §zerv j o gkö re a va gyo n g azdá|ko d,ásb an :

A költségvetési szervet a feladatellátásra szolgáló ingatlanvagyon tekintetében -
Monostorapáti, Óvoda u.5. - Monostorap átí 47I hltsz./ingyenes használatijog illeti meg.
Az intézmény költségvetését a Fenntartók évente hagyják jővá, azt a gesztor önkormányzat
költségvetési rendel ete tartalmazza.
A költségvetési szerv feladatellátását biztosító ingatlanvagyon, valamint ingóság-vagyon
Monostorapáti község önkormányzat tulajdonában áIL A vagyon hasznosítása a tulajdonos
önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló rendel etéb en fo glaltak szerint történik.
A gazdáIkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások a|apján
elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltátatartalmazza.

Záradékz

Az Alapitő Okiratot a Monostorupátí és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa 2015. január 23. naplán megtartott ülésén megtárgyalta és
a . . ..l20I5 .(I.23.)T.T, számuhatérozatával elfogadta.
A jelen Alapító Okirat 2015. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a módosított
alapítő okirat hatá|yát veszti.
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