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1/2013.(I.03.) határozat 2. sz. melléklete 
 
 

Alapító Okirat 
 
Szajol Községi 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. 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: 
 
Köznevelési intézmény neve: Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Székhelye:  5081 Szajol, Szt. István király út 70. 
Feladat ellátási helye:       5081 Szajol, Szt. István király út 70. 
 
Az intézmény OM azonosítója:  
 
Illetékességi és működési köre: Szajol község közigazgatási területe 
 
Alapító:  Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Irányító szerv neve, székhelye: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                   5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Felügyeleti szerv neve és székhelye: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Fenntartó neve és címe: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                      5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés 
 
Intézmény típusa: óvoda  
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés 
 
Alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 8.§-a 
alapján az intézmény óvodai ellátás keretében neveli a gyermekeket hároméves 
koruktól a tankötelezettség kezdetéig. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
A szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus igénybevételével történik.  
 
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása 
  
 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
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 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás, óvodai integrációs program alkalmazása 
  (Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-

kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése-oktatása) 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása,  

 / az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd./ 

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
 
Vállalkozói tevékenységet nem végez 
Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek létszám: 
Óvoda, Szt. István király út 70. :  120 fő 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 Ingatlanok: 
                Szajol, Szt. István király út 70. hrsz: 1151/6 (óvoda) 
         Ingó vagyon: a főkönyvi nyilvántartás szerint, leltári kimutatásban 
Vagyon feletti rendelkezési jog: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 
 
Gazdálkodási besorolás: önállóan működő költségvetési szerv 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Pénzügyi-gazdasági feladatait Szajol 

Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény köteles ellátni. A részletes feladat megosztást az 
intézmények közötti megállapodás tartalmazza, mely az SZMSZ 
melléklete. 

 
Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvoda vezető. 
Az intézmény vezetőjét Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, a 2011. évi CXC törvény 83.§ (2) 
bekezdés f) pontja és a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet eljárása alapján, és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992.évi XXII. törvény, valamint a 2012.évi I. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. 
 

 
 
 



 3

Záradék 
 
 

Jelen Alapító okirat 2013. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2012. november 29-én kelt, 
60/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozata az 1/2013. (I. 03.) sz. 
határozattal módosul.  
 
 
 
Szajol, 2013. január 03. 
 
 
 
                                                                                         Szöllősi József 
                                                                                          polgármester 

 


