
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Arnót  község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv  

1. Neve:  NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 

Az intézmény OM azonosítója:    028721 

2. Székhelye: 3713. Arnót,  Dózsa György u. 1.sz 

3. Alapítás időpontja: 1971. 

4. Jogállása: önálló jogi személy 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:  

851020 Óvodai nevelés 
6. Alap- és kiegészítő tevékenységei a szakfeladat rend szerint: 

(2009. december 31-ig) 
552-312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
801-115 Óvodai nevelés 
801-126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
552-411 Munkahelyi vendéglátás 

 
 (2010. január 1.-től) 

562-912 Óvodai intézményi étkeztetés 
851-011 Óvodai nevelés, ellátás 
851-012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562-917 Munkahelyi étkeztetés 

562-912  Óvodai intézményi étkeztetés 
Óvodás gyermekek szervezett intézményi étkeztetése. 

562-917 Munkahelyi étkeztetés 

Az óvodában dolgozók részére biztosított  munkahelyi étkeztetés. 

 



851-011  Óvodai nevelés, ellátás 
Hároméves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 
hétéves korig az óvodai nevelés, ezen belül a gyermek ötödik életévének 
betöltésétől kezdve iskolai életmódra való felkészítés. 
Etnikai kisebbségi feladatok ellátása, nemzetiségi oktatás, a cigány kisebbségi 
nevelést a 32/1997. (XI.5) MKM rendelet szerint (magyar nyelven) biztosítja. 
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti 
nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelőmunka az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, 
jóváhagyott nevelési program szerint folyik. 
A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek, - oktatási és kulturális 
miniszter által kiadott - óvodai integrált program szerinti foglalkoztatásának 
biztosítása. 
Pedagógus továbbképzés. 
Óvodáztatási támogatás biztosítása. 

 

851-012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Integrált óvodai nevelés az alábbi fogyatékossági körben történik: tanulásban 
akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége (figyelem, 
magatartás, részképesség-zavar, enyhe mozgáskorlátozottság, gyengénlátó, 
gyengénhalló). Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 
nevelése. 

 

7. Működési területe: 

Arnót község közigazgatási területe. 

 

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv (felügyeleti szerv) neve, székhelye: 

Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3713. Arnót, Petőfi Sándor u. 120.sz. 

 

9. A fenntartó neve, székhelye: 

Arnót község Önkormányzata 
3713. Arnót, Petőfi Sándor u. 120.sz. 
 



10. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:  
Önállóan működő költségvetési szerv. 

           A költségvetési előirányzat kerete feletti rendelkezési jogosultság szempontjából    

           teljes jogkörű.  

A  Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatait) az önállóan működő és gazdálkodó Arnót község 
Polgármesteri Hivatala látja el, külön megállapodás alapján. 

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az óvoda vezetőt nyilvános pályázat 
útján Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével nevezi ki. 
Az intézmény vezetője magasabb beosztású közalkalmazott, tekintetében a 
munkáltatói jogokat  Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjai jogviszonya: 
- közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény valamint a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X.08.) Kormány rendelet az irányadó,  

- munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó, 

- egyéb foglalkoztatásra (pl. megbízási jogviszony) irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

A munkáltatói jog gyakorlója az óvoda vezető.  
 

13.  Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

14.  A költségvetési szerv közoktatási feladat szerinti típusa: 

Óvoda 

15. A költségvetési szerv telephelye: 

      3713. Arnót, Petőfi Sándor u. 120/a.sz. (Tagóvoda) 

 



16. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

Az intézmény használatába kerülnek a szakmai feladatok ellátásához szükséges 
Arnót község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 

Székhelyi ingatlan     410 hrsz.  310. tulajdon lap számú  1532 m2 
Arnót, Dózsa Gy.u. 1.sz.  
Telephelyi ingatlan    16 hrsz.   114  tulajdon lap számú  4517 m2 
Arnót , Petőfi Sándor u. 120/a.sz. 

Az intézmény kezelésébe kerülnek az oktató-nevelő munkához kapcsolódó, a 
vagyonleltár alapján nyilvántartott berendezési tárgyak, eszközök és egyéb készletek. 

 

17. A vagyon feletti rendelkezés joga 

A tulajdonosi jogokat  Arnót község Önkormányzata gyakorolja. 
Az intézmény vezetője köteles a szakmai munka ellátásához átadott helyiségeket, 
udvarokat az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátásához használni. 
A nevelő-oktató munkához kapcsolódó eszközök, készletek, berendezések felett 
vagyonkezelő jogokat gyakorol. 

 

18. Óvodai csoportok maximális száma: 4 csoport 

19. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 

20. Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő 

Záradék: 

A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát  Arnót község Önkormányzati Képviselő-
testülete a  40./2009.(V.26.)  számú képviselő-testületi határozatával 2009. május 27.-i 
hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg a  49/2008.(08.14)számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
Arnót, 2009.        
 
 
 ……………………………… 
 polgármester  
 


