
 

Okirat száma: 2012-2/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2347 Bugyi, Sport u. 1. Tel/fax: 29/348-664 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Napköziotthonos Óvoda I. 2347 Bugyi, Jókai u. 11. 

2 Napköziotthonos Óvoda II. 2347 Bugyi Széchenyi tér 13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1951.  június 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 

3.  költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1   Nevelési feladat, melyre az alapító létrehozta az intézményt. Az óvoda 3 éves kortól az 
iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképpen nem 
rendelkezik – legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. 

4.3.2 Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. 
4.3.3 Biztosítja a szervezett étkeztetést. 
4.3.4 Fejlesztő pedagógiát szolgáltat a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiszűrt és rászoruló gyermekek 
részére. 

4.3.5 Családi és személyi indokoltság esetén biztosítja a logopédiai és pszichológiai ellátást. 
4.3.6 ellátja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek (különleges bánásmódot igénylő gyermek, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral)  küzdő gyermekek óvodai nevelését  

4.3.7 ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, ( az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, társas kapcsolati problémákkal, 
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdő, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 
mutató, de nem minősül sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bugyi Nagyközség 
közigazgatási területe a hozzátartozó külterületekkel együtt, melyek: Ürbőpuszta, 
Alsóvány, Felsővány 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézményvezetőt, a vezető óvónőt  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testület nyilvános pályázat alapján, határozott időre – 5 évre – nevez ki  az oktatási nevelési 
intézményekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály  alapján. Felette a munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.  
Az intézményben a munkáltatói jogokat  a vezető óvónő gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény működésére 
vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzat 

6.1.2. székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését Bugyi 
Nagyközség Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény vezetője a saját kiemelt 
előirányzatai között az eredeti előirányzatok 10 % mértékéig átcsoportosítást 
hajthat végre, azonban az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére. A személyi juttatások előirányzatának növelése csak a 
Képviselő-testület engedélyével történhet. A 10 % mértéket meghaladó 
előirányzat-módosítás a Képviselő-testület engedélyével történhet. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

6.3.1. székhelyén: 175 fő 
telephelyein: 2347 Bugyi Sport u. 1.                    75 fő 
                          2347 Bugyi Jókai u. 11.                   50 fő 
                           2347  Bugyi Széchenyi tér 13.     50 fő 
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2347 Bugyi Sport u. 1. 5/30 2967 A feladat ellátását szolgáló 
vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság elsősorban az 
alapítót illeti meg. Az 
intézményvezető egyes 
vagyontárgyak bérbeadására, 
vonatkozó jogosítványait az 
intézményt érintő 
önkormányzati 
vagyonrendelet határozza 
meg. 

Az intézmény rendelkezésére 
álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni és 
biztosítékként felhasználni 

óvoda 

2 2347 Bugyi Jókai u. 11. 825/4 2641 óvoda 

3 

2347 Bugyi Széchenyi 
tér 13. 

1279 2164 óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. december 2. napján kelt, alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Bugyi, 2015. április 9. 

P.H. 

aláírás 


