ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vadvirág” Napköziotthonos
Óvoda (2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2.) számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak, és az 1.sz. Melléklet alapján, a Vadvirág
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratot módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak
szerint.
1.) A költségvetési szerv neve, székhelye, és feladatellátás helye, típusa:
Neve: „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda
Székhelye és feladatellátási helye: 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 2.
OM azonosítója: 032401
Típusa: Óvoda
2.) A költségvetési szerv alapítója, irányítója és fenntartója:
Irányító: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
Alapító, Fenntartó: Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
3.) A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
4.) A költségvetési szerv működési köre:
Pilisszentlászló község közigazgatási területe, melyen belül az óvoda feladat-ellátási
kötelezettsége elsősorban a Pilisszentlászló községben bejelentett lakcímmel rendelkező,
másodlagosan a Pilisszentlászló községben tartózkodási hellyel rendelkező, valamint tartózkodó
óvodás korú gyermekekre terjed ki.
5.) A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő
jogosítványai:
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Az éves költségvetését Pilisszentlászló Község
Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Az intézmény gazdálkodásának operatív
feladatkörét Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.) látja
el.

6.) A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciószám és
megnevezés szerinti besorolása:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a gyermekek három éves korától
a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés, szlovák nemzetiségi nevelés.

Szakágazat:
Kormányzati
funkciószám
091110
091120

851020

- Óvodai nevelés

Megnevezés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladata

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7.) A költségvetési szerv közfeladata, célja és funkciói: óvó-védő, szociális és
személyiségfejlesztő funkciójának célja az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének
elősegítése a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig, de legkésőbb az
iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig.
8.) Az óvodai nevelés feladatai:
a.) Általános feladatok: egészséges életmódra nevelés, szocializáció, érzelmi nevelés, egyéni
bánásmód, értelmi nevelés.
b.) Sajátos feladatok: szlovák nemzetiségi feladatok, gyermekvédelem.
Az óvoda dolgozói az országos óvodai nevelés irányelveinek figyelembe vételével készült
pedagógiai program alapján folytatják nevelő-oktató tevékenységüket.
9.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: a rendelkezésre álló ingatlanvagyont az Önkormányzat
ingatlan-vagyonkatasztere, az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza.
10.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: a költségvetési szerv vezetője a vezető
óvodapedagógus. Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője köteles
elvégezni. Az intézményvezető megbízását az önkormányzat képviselő-testülete határozott időre adja.

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak alkalmazása: közalkalmazotti jogviszony és
munkaviszony alapján.
11.) A költségvetési szerv
adószáma: 16788709-1-13
számlaszáma: 11742087-16788709-00000000
12.) A költségvetési szerv férőhelyei:
A költségvetési szerv maximalizált gyermeklétszáma:

1 csoport
32 fő

13.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Pilisszentlászló Község Önkormányzata vagyonrendeletében
szabályozott módon gyakorolja.
14.) A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

15.) Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2014. (II.04.) Kt. számú határozatával fogadta el, egyidejűleg hatályát veszti
a 2013. november 05-én kelt 56/2013. (XI.05.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes
szerkezetű alapító okirat. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá.
Pilisszentlászló, 2014. február 4.
Az alapító képviseletében:
dr. Illés György
polgármester

