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Önkormányzata
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a Képviselı-testület 2011. június 30-i ülésének jegyzıkönyvébıl

Kihagyva a kihagyandókat!
78/2011. (VI. 30.) ÖH.
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsıde Alapító Okirata
Határozat
Alapító Okirat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)-(2)
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) és 88. § (4) bekezdése
alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:
1. A költségvetési szerv
Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
2. Tagintézményei:
I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye,
6050 Felsılajos, Óvoda u. 2.
II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye,
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.
3. Telephelyei: a) 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.
b) 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.
4. Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint 33. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése)
5. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 386 fı
Ebbıl:
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:

200 fı

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: 86 fı
- óvodai férıhely:

66 fı

- bölcsıdei férıhely:

24 fı

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:

50 fı

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:

50 fı

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi
szint eléréséig tartó nevelést folytat. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik.

- Sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos) gyermekek
nevelése, oktatása, a megismerı funkció a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetı és vissza nem vezethetı rendellenességgel küzdı gyermekek integrált
nevelése és oktatása.
- Logopédiai ellátás (Lajosmizsén fıállású, Felsılajoson
gyógypedagógiai ellátás (Lajosmizsén és Felsılajoson is óraadó).

óraadó

logopédus),

és

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek integrált ellátása.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelése.
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı
feladatokat.
- Óvodai étkeztetés.
- Képességfejlesztés.
- Óvodai fejlesztı program szervezése.
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.
7. Alaptevékenysége (fı tevékenysége): 851020 Óvodai nevelés
7/A. Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás):
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai, intézményi étkeztetés
856013 Fejlesztı felkészítés
889101 Bölcsıdei ellátás
552411 Munkahelyi vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
8.Mőködési területe: Lajosmizse Város és Felsılajos Község közigazgatási területe, valamint a
társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró
bölcsıdések, óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében.
9. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
10. Fenntartója: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
11. Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050, Lajosmizse, Városház tér 1.
12. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv.
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13. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
14. Vezetıjének kinevezési rendje:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés legalább 5
év, legfeljebb 10 év határozott idıre szól.

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
16. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei)
Épület, építmény
Vagyoni értékő jogok:
Gép, berendezés, felszerelés:
- számítástechnikai eszköz:
- egyéb gép:
- mővészeti alkotás:
Összesen::

Ft
114.051.468
200.000
2.746.701
5.959.494
122.957.663

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye)
Épület, építmény
Vagyoni értékő jogok:
Gép, berendezés, felszerelés:
- számítástechnikai eszköz:
- egyéb gép:
- mővészeti alkotás:
Összesen::

Ft
91.669.531
456.250
4.325.994
96.451.775

Felsılajos:

Ft

Épület, építmény:
Vagyoni értékő jogok:
Gép, berendezés, felszerelés:
- számítástechnikai eszköz:
- egyéb gép:
- mővészeti alkotás:
Összesen

16.570.500
253.080
436.740
17.260.320

/ 2011. június 7-i állapot - bruttó érték/
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A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény
és telephelyei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei
tagintézménye, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város
Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai,
felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati
jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés
erejéig gyakorolhatja.
17. Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33%.
18. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása napján lép hatályba. A
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 106/2010. (VIII. 11.) ÖH.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. június 30.

Kmf.

Basky András s.k.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

kivonat hiteles:
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