
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

 

Varsány Község Önkormányzatának 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.(XII.31.) 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: 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Neve: Varsányi Játékkuckó Óvoda 

 

2. Székhelye: 3178 Varsány, Béke út 10. 

 

3. Közfeladata:                                                                                   
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás. 

                

4. Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: 
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Varsány 

3178 Varsány, Szécsényi út 1. 

 

5. Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  

 

Államháztartási szakágazati besorolása:  851020 Óvodai nevelés                                               

                

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek.  

              Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése  

              Képesség-kibontatkoztató és integrációs felkészítés 

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

 

6. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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7. Illetékessége, működési köre: Varsány község közigazgatási területe 

 

8. Irányító szerv neve, székhelye:  
             Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

 

9. Gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Varsányi 

Közös Önkormányzati Hivatal – 3178 Varsány, Rákóczi út 1. - végzi.  

 

10. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 23.§-a alapján. Az intézményt egyszemélyi felelős vezető vezeti, akit 

a képviselő-testület – nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott időtartamra nevez ki. 

A vezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízást, fegyelmi eljárás megindítása, 

a fegyelmi büntetés kiszabása, jutalmazás, kitüntetés tekintetében a képviselő-testület, 

az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

közalkalmazotti jogviszony. 

 

12. Közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek 

 

12.1.Alapfeladatának jogszabály szerinti megevezése: A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.a) és r) pontja szerinti óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

12.2.Alapító, fenntartó neve és székhelye: Varsány Község Önkormányzata 

                                                        3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

 

12.3.Az intézmény típusa: Óvoda 

 

12.4.A feladatellátást szolgáló vagyon: 
      Ingatlanvagyon:  

- cím: 3178 Varsány, Béke út 10. 

- óvoda helyrajzi szám: 468 

- területe: 405 m2 

            Ingóvagyon: az általános vagyonleltár szerint 

  

12.5.A vagyon feletti rendelkezés joga:  

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona Varsány Község 

Önkormányzata tulajdonában áll. 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátáshoz 

szabadon használhatja. 

A vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat tulajdonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2003.(XII.20.) rendelet rendelkezései az 

irányadók. 
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12.6.  Maximális gyermeklétszám: 
             50 + 10 fő (2 csoportban)  

 

 

Záradék: 
Jelen alapító okirat 2013. június 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Játékkuckó Óvoda 

Varsány 2012. április 24. napján kelt, 38/2012.(IV.23.) számú határozatával elfogadott 

egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013. (III.25.) 

számú és a 34/2013.(IX.29.) számú határozataival fogadta el. 

 

Varsány, 2013. április 29. 

 

 

Pintérné Kanyó Judit                                                                         Bárány Erzsébet 

polgármester                                                                                             jegyző 


