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Okiral szdma: 112015./ BalinL Agnes Ovoda AO

Alapit6 okirat
m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalva

Az lla'mh{ztartisr6l szrili 2011. 6vi CXCV. tiirv6ny 8/A. $-a 6s a nemzeti kiiznevel6sr6l
sz6l6 2011. 6vi CXC. tiirv6ny 2t.S (2) bekezd6se alapjfn a Bdlint Agnes Ovoda alapit6
okiratdt a kiivetkez6k szerint adom ki:

1. A kiilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1 A kdltsdgvetdsi szerv
1.1 .1 . megnevezdse: Balint Agnes Ovoda

1.2. A kolts6gvetdsi szerv
1.2.1. szdkhelye:2220 Yecses, Toldy Ferenc u. 31.

2. A kiilts6gvet6si szerv
alapftSsdval 6s megsziin6s6vel iisszefii996 rendelkez6sek

2.1 A kciltsdgvetdsi szerv alapit6s6nak ddttma:1929.

3. A kiilts6gvet6si szerv irSnyit6sa, feliigyelete

3.1 . A kcilts6gvett5si szerv ir6nyit6 szerv6nek
3. 1 .1 . megnevezdse: Vecsds Varos Onkormiinyzatanak K6pvisel6-testiilete
3.1.2. szdkhelye:2220 Y ecses, Szent Istv6n tdr 1.

4. A kiilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1 . A kciltsdgvetdsi szerv kdzfeladata: 6vodai nevelds,
alapfokri oktat6st megel6z6 nevelds

4.2. Ako etesi szerv foteveken |llamhdztartdsi besorol6sa:

4.3. A kriltsdgvet6si szerv alaptevdkenysdge: 6vodai nevelds ds ell6t6s,
a tobbi gyermekkel egyiitt nevelhet6 saj6tos
neveldsi ig6nyu gyemekek 6vodai neveldse ds

ell6t6sa,
gyermekdtkeztetds kdzneveldsi int6zmdnyben,

ll

8 51020 6vodai neveles



4.4

munkahelyi 6tkeztetds kciznevel6si
int6zm6nyben

AK Sltsdsvetesi szerv alante vdken vsisdnek kormiinvzati Iunkci6 szerinti mesielol6se:

kor*nalyzati
funkci6sz6m

kormdnvzati funkci6 meenevez6se

I 091 1 10 Ovodai nevelds. ell6t6s szakmai feladatai

2

091120 Saj6tos neveldsi ig6nyil gyermekek 6vodai
nevel6sdnek,

ell6t6sdnak szakmai feladatai

3 091 I 40 Ovodai nevel6s, ell6t6s miikddtet6si feladatai

4 096015 Gyermekdtkeztet6s k6znevel6si int6zm6riyben

5 09602s Munkahelyi 6tkeztet6s koznevel6si int6zm6nyben

4.5. A kciltsdgvet6si szerv illetdkessdge, mrikriddsi teriilete: Vecsds D6zsa Gydrgy rit Vastt
6ltal hatdrolt, Utto es Gyal feld eso - kivdtel a D6zsa Gydrgy irt, Budai Nagy Antal utca,
Major utca, L6rdntffy utca, Gy6r utca, Kiils6 Gy6li irt 6s az Erd6 utca - telepiildsr6szen
lak6hellyel ds tarl6zkod6si hellyel rendelkez6 6vod6s koru gyermekek vonatkoz6s:iban.

5. A kiilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se

5.1. A kolts6gvet6si szery vezet6j6nek megbizitsi rendje: a koltsdgvetdsi szerv vezetoj6t
Vecs6s Varos Onkorm6nyzatiinak Kdpviselo-testiilete bizza meg nyilv6nos p|lyazati eljaras
ftj 6n hat6rozott id6re. A kciltsdgvetdsi szerv vezetoje feletl az egydb munkiiltat6i jogokat a
polgarmester gyakorolja.

5.3.A kciltsdgvet6si szerv szervezeti fel6pit6se ds mrikod6se: a kdltsdgvetdsi szerv rdszletes
szervezeti 6s mr.ikcid6si szab6lyait a Szervezeli 6s MLik6ddsi Szabiiyzala tarlaliiazza.

6. A kiiznevel6si int6zm6nyre vonatkoz6 rendelkez6sek

6.1 . A kdznevel6si intdzmdny fenntart6j6nak
6.1 .1 . megnevezdse: Vecsds Vdros Onkormdnyzatenak Kdpvisel6-testiilete
6.1.2. sz6khelye: 2220 Y ecsds, Szent Istviin t6r 1.

6.2. A kcizneveldsi int6zm6ny
6.2.1 . tipusa: 6voda
6.2.2. alapfeladatdnak jogszab6ly szerinti megnevezdse: 6vodai nevel6s 6s eil6t6s,

a tobbi gyermekkel egyiitt nevelheto
saj6tos nevel6si ig6nyri gyermekek
6vodai neveldse ds ell6tdsa.

5.2. A kollsegvetdsi szervndl alkalmazdsban dllo szemellek logvrszon\a:

fo glalkoztatdsi i o gviszony jogv iszo ny I szabalyozo jogszabd ly

kcizalkalmazotti j ogviszony A kozalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6 1992. evr
XXXIII. torv6ny

2 megbizdsos iogviszony A Polgari Tciwdnykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tcirv6ny

t2



fe6.

gyermekdtkeztetds kdznevel6si
intdzm6nyben,
munkahelyi 6tkeztetds k6zneveldsi
int6zm6nyben

('-'
6.2.3. gazd|lkoddsaval risszefiigg6 j ogositviiLnyok: A munk6ltat6i jogkcirt, yalamint az
ehliez kapcsol6d6 ldtszdrn- ds b6rgazd6lkod6si jogkcirt a koltsdgvetdsi szew :rezet5je \61ja
el.

6.3..A feladat-ell6tdsi helyenkdnt felvehet6 maxim6lis tanul6leIsz6m a kdznevel6si intdzmdny

6.3.1. szdkhelydn: 210 fo

6.3.2.6vodai csoportok sz6ma a sz6khelyen: 7 csoport

4. A teladatellAtast szolsdlo on:

ingatlan cime ingatlan
helyrajzi
sz'rna

ingatlan
hasznos
alaptenilete
(m-)

vagyon feletti
rendelkez6s joga
vagy a vagyon
haszniilati ioga

az ingatlan
funkci6ja,
c6lja

1

2220 Vecs6s, Toldy
Ferenc u. 31.

4663.
hrsz.

3585 m2

A ktiltsegvelisi szerv
a vagyon feletti
rendelkezdsi iogdt
VecsCs Varos
OnkormAnyzat
K6pvisel6{estiilete
6ltal elfogadott
mindenkor hat6lyos
vagyongazd6lkod6srdl
sz6l6 rendelete szefint
gyakorolja.

kdltsdgvetdsi
szerv
rendelkez6sdre
ala
szdkhely6n
l6yii 403. htsz.
ingatlan a raita
talAlhat6
6piilettel. A
feladatok
ell6t6s6hoz
rendelkezdsre
dllnak a
Vecsdsi
PolgArmesteri
Hivataln6l
nyilvdntartott
targy)
eszkdzdk

7. 2A16 rendelkez6s

Jelen alapit6 okiratot a tdrzskonyvi nyiiv6ntafidsba tcirtdnri bejegyzds napjrit6l kell alkalmazni,
ezzel egyidejileg a kdltsdgvet6si szerv 2014. szeptember 30. napj rln ke|t, 156/2014. (IX.30.)
okiratsz6mri alapit6 okirat6t vlsszavonom.

Vecsds,2015. mdjus 28.

Szlah6 Csaba
polgi{rmester
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2. A K6pvisel6+estiilet irgy dcint, hogy j6vahagyja a hatinozat melldkietdt hdpez6 M6dosit6
Okiratot, valamint a m6dosft6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Alapit6 Okiratot ds
felk6ri a PolgrlLrmestert, hogy gondoskodjon azok kiad6sar61.

Hatarid6:.. 'azornal;
a M6dosit6 Okirat ds az Alapil6 Okirat kiad6srira: 2015. junius 05.
a MAK-nak megkiild6sre: 2015. junius 10.

Felel6s: . Szlah6 Csaba
polgarmeslel

(1 1 igen szavazat, egyhangu)

Szlah6 Csaba sk.
polg6rmester

Mohain6 Jakab Anik6 sk.
jegyz6

A kivonat hiteles: Kapjdk:

\

acsds/-'


