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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi Alapító Okiratot adja 

ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

  neve, székhelye: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

  Felsőzsolca, Park u. 3. 

 

2.  Az intézmény alapításának módja: jogutódos alakulás (kiválás költségvetési  

  szervből)  

Az intézmény jogelődje a Felsőzsolcai Közös 

Igazgatású Közoktatási Intézmény (FKIKI) 

megnevezésű költségvetési szerv. 

 

3.1. Alapító szerv neve, székhelye:   Felsőzsolca Város Önkormányzata  

      3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
 

3.2. Irányító szerv neve, székhelye:  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő- 

   testülete 

   3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
 

3.3. Fenntartó neve, székhelye:  Felsőzsolca Város Önkormányzata 

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

 

4. Az alapítás időpontja:   2012. augusztus 29. 

 

5. Az intézmény típusa:   óvoda 

   

6. Alapfeladatainak jogszabály  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

szerinti megnevezése: törvény szerinti  

- óvodai nevelés,  

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekeknek az óvodai nevelése. 

 

7. Az intézmény OM azonosítója:  OM 201739 

 

8. A költségvetési szerv törzsszáma: 798550 

 

9. Jogszabályban meghatározott 

 közfeladata: Óvodai ellátás a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint, 

óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont a) alpontja 

szerint.  
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10. A költségvetési szerv működési köre:  Felsőzsolca város közigazgatási területe 

 

11. A költségvetési szerv telephelye:  

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephelye 

Telephely címe:    3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43.  

 

12.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei 

- óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés, a 3-7 éves gyermekek nevelése, 

szellemi és testi fejlődésének biztosítása, iskolaérettségre való felkészítése,  

- sajátos nevelési igényű - enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, látássérült 

- gyermekek nevelése, ellátása, integrált formában történő óvodai nevelése, iskolai 

életmódra felkészítése, 

- magyar nyelven folyó nemzeti óvodai nevelés, ellátás, 

- óvodai intézményi étkeztetés. 

 

12.2. A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 

 851020 óvodai nevelés 

 

12.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

látássérült) gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

13.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

14. Felvehető maximális gyermeklétszám: 250 fő. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra figyelemmel a maximális 

gyermeklétszám 20 %-kal túlléphető. 
       

 

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 4/2003. 

(III. 28.) számú önkormányzati rendeletében 

megfogalmazottak figyelembevételével. 

 

16. A vagyon feletti rendelkezés joga: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a 

Felsőzsolca Város Képviselő-testületének a 

4/2003. (III. 28.) számú önkormányzati 

rendeletében megfogalmazottak szerint 

gyakorolja. 

 

17. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően.  
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18. A költségvetési szerv  A közalkalmazottak jogállásáról 

 foglalkoztatottjaira vonatkozó     szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya 

 foglalkoztatási jogviszony(ok)  alá tartozó közalkalmazottak, a Munka  

 megjelölése: Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

hatálya alá tartozó munkavállaló. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 

irányadó. 

 

19. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetőleg az 

SZMSZ-ben foglalt, vagy az általa megjelölt 

személy. 

 

 

ZÁRADÉK 

 

 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

161/2013. (IX. 25.) számú, valamint 188/2013. (X. 30.) Kth. számú határozatokkal 

jóváhagyott, egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. 

  

Az Alapító Okiratot Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2014. (VII. 14.) 

Kth. számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Felsőzsolca, 2014. július 15. 

 

 

 

 

 

            Dr. Tóth Lajos    dr. Pataki Anett  

              polgármester                         jegyző 

 

 


