
 

Okirat száma:B/1904-2/2015 

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 Baracsi Négy Vándor Óvoda Alapító Okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szervmegnevezése: Baracsi Négy Vándor Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 2427 Baracs, Széchenyi utca 102. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. 08.31. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 ÁMK Négy Vándor Óvoda 
Intézményegysége 

2427 Baracs, Szabadság tér 6.sz. 

2. Patakpart Óvoda 2424 Előszállás Fő tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye:2427 Baracs Táncsics utca 27. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarországi helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, s a „nemzeti köznevelésről” szóló 
2011. évi CXC. tv. 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek 
óvodai neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról.  

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. 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. 

4.5. A költségvetési szerv működési területe: Baracs Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt nyilvános pályázat alapján 
meghatározott időtartamra Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, s 
gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben 
meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört. 
Az „egyéb” munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 polgári jogi jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
3 Munka törvénykönyve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését 
és működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.  
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 
6.1.2. székhelye:2427 Baracs, Táncsics utca 27. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa:óvoda. 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás. 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az előirányzatai tekintetében teljes jogkörű 

önálló adószámmal s pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési 
szerv. Pénzügyi –gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján - a 
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – székhelye: 2427 Baracs, Táncsics utca 27 - látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
székhelyén: 77 fő 

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. 2427 Baracs Széchenyi utca 102. 319 hrsz 348m2 térítésmentes 
használat 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen Alapító Okiratot 2015. augusztus 31.-napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg Baracs Község 
Önkormányzata 2013. május 30. napján kelt, 131/2013.(V.30.) számú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Baracs. 2015. május 21. 

 
P.H. 

Várai Róbert  
polgármester 


