
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Egységes szerkezetben a módosításokkal 
(Hatályos: 2012. november 01-től) 

 
 

1., Az intézmény neve: 
 Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szeghalom 
 Pecsétjének lenyomata 
 
 
2., Székhelye:  
 Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 
 Telephelyei: 

- Szeghalom, Fáy u. 12. sz. 
- Szeghalom, Kossuth u. 5. (Bölcsőde épülete) 
- Szeghalom, Újtelep III. u. 15. 
- A tagozat megnevezése: nincs 

 
3.  Az intézmény működési köre: 
  Szeghalom Város és vonzáskörzete 
 
4.  Törzsszáma: 633864 
  OM azonosító száma: 028112 
  Adószám: 16654048-1-04 
  Bankszámlaszám: 10402661-50526552-83701009 
 
5. Az irányító szerv neve, székhelye: 
  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
     Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 
  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
  Alapítás éve: 2004. 
  Jogelődje: Napköziotthonos Óvoda 
  Jogelőd neve: I. sz. Óvoda 
  Székhelye: 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. 
  Jogelőd neve: II. sz. Óvoda 
  Székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. 
 
6., Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 
 Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
7., Az intézmény jogállása: 
 Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
8. A költségvetési szerv besorolása: 
 Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv. 
 
 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 

Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettség vállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel 
bír.  
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A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e 
célt szolgáló, külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi – 
gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
9., Az intézmény vagyona: 
 Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. (hrsz.: 1019) 
 Szeghalom, Fáy u. 12. sz. (hrsz.: 489/5) 
 Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. (hrsz.: 2001/2) 
 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. sz. (hrsz.: 2416) 
 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. sz. (hrsz.: 2416) nyilvántartott Szeghalom 
 Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, valamint a minden- 
 kori vagyonrendeletben meghatározott ingó és egyéb vagyon kezelése, és 

használata. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori 
leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 
10., A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a 
Szeghalom Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet az irányadó. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége 
sérelme nélkül, a szabad kapacitásait hasznosíthatja, bérbeadással, vagy 
kölcsönzéssel. 

 
11., Az intézmény típusa: 
 Többcélú közös igazgatású oktatási intézmény. 
 
12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés 3 
éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli gyermekek 
gondozása – nevelése. 
 

12.1. Alaptevékenységek: 
8510111: Óvodai nevelés, ellátás 
8510121: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

a többi gyermekkel nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek 
integrált nevelése. 

8891011: Bölcsődei ellátás 
 
12.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 

Az intézmény szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
alaptevékenységet nem végez. 

 
12.3. Vállalkozási tevékenysége: 
        Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
13., Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 
 Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 
 
14., Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 
 Óvoda 300 fő 

- 12 csoport 
Bölcsőde 40 fő 
- 3 csoport (2x14 fő, 1x12 fő) 
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15., Az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: 

A magasabb vezetői állás nyilvános pályázat útján kell betölteni. A Megbízást 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.  

 
16.,A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. az irányadó. 

 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető 
gyakorolja. 

 
Az Alapító okirat módosításai 2012. november 1. napján lépnek hatályba. 

 
Záradék: A 28/2004. (III. 29.) Ökt. sz. határozattal elfogadott Alapító Okirat a 30/2005. 
(III. 29.), 12/2009.(II.23.), 3/2009.(V.25.), 100/2009.(VI.29.), 139/2009.(IX.28.), 
69/2010.(VI.28.), az 58/2011. (IV. 26.), a 144/2011.(IX.27.) sz., a 36/2012.(III.23.) sz. 
valamint a 131/2012.(X.26.) Ökt. sz. határozatokkal lett módosítva. 
 
 
Szeghalom, 2012. október 26. 
 
 
 

 
 
Macsári József 
 polgármester 
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