100/2019. (V.30.) önkormányzati határozat
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának
elfogadása tárgyában
Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Alapító Okiratát az új jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a
2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Sveiczer Sándort Heves Város Polgármesterét arra, hogy az egységes szerkezetű alapító
okiratot a Magyar Államkincstárnak benyújtsa.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester, illetve rajta keresztül
Dr. Kovács Krisztina aljegyző
Határidő: értelem szerint

Okirat száma: PH/…………..-2/2019.

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 Heves Városi Óvodák és
Bölcsőde Köznevelési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv
1.1.1. ......................................................................................................................m
egnevezése: Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény
1.1.2. ......................................................................................................................r
övidített neve: HVÓBKI
1.2.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv
1.2.1. ......................................................................................................................s
zékhelye: 3360 Heves, Arany János út 36/B.
1.2.2. ......................................................................................................................t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Bölcsőde
Tagintézmény

3360 Heves, Arany János út 36/B.

1

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Arany János úti
Tagóvoda

3360 Heves, Arany János út 36/B.

2

3360 Heves, Gyöngyösi út 75.

3

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Kerekerdő
Tagóvoda
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Csoda-Vár
Tagóvoda

3360 Heves, Alkotmány út 40.

4

2. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 07. 01.
2.2.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ......................................................................................................................m
egnevezése: Heves Város Önkormányzata
2.2.2. ......................................................................................................................s
zékhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
2.3.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Heves Városi Intézményellátó Gazdasági Hivatal Heves, Deák Ferenc utca 2.

2

Körzeti Általános Iskola

3360 Heves, Gyöngyösi út 50-52.

3

Újtelepi Általános Iskola

3360 Heves, József Attila út 18.

4

Kempelen Farkas Általános Iskola

3360 Heves, Hunyadi út 24.

5

Állami Zeneiskola

3360 Heves, Hősök tere 2.

6

Heves Városi Önkormányzat Bölcsődéje

3360 Heves, Arany J. út 36/B.

7

I. számú Napköziotthonos Óvoda

3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.

8

II. számú Napköziotthonos Óvoda

3360 Heves, Gyöngyösi út 75.

9

III. számú Napköziotthonos Óvoda

3360 Heves, Alkotmány út 40.

10

Arany János úti Napköziotthonos Óvoda

3360 Heves, Arany J. út 36/B.

3. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ......................................................................................................................m
egnevezése: Heves Város Önkormányzata
3.1.2. ......................................................................................................................s
zékhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
3.2.............................................................................................................................................A

köznevelési intézmény fenntartójának
3.2.1. ......................................................................................................................m
egnevezése: Heves Város Önkormányzata
3.2.2. ......................................................................................................................sz
ékhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

4. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatok ellátása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a települési önkormányzat,
amelynek területén tízezernél több állandó lakos él bölcsődét köteles működtetni.
4.2.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség teljesítéséig nevelő intézmény. Az óvodai
nevelés a gyermekneveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Az óvodai nevelés, mely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába
foglaló foglalkozások keretében folyik a gyermek három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása.
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel,
illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek fejlesztése (részképesség-zavar, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar, figyelemzavar) illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek
integrált nevelése. Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése. Beszédfogyatékos
gyermekek terápiája. Enyhe fokban testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztése.
Nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján ellátja a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatását.
Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján ellátja a testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelését.
Szakértői bizottság szekértői véleménye alapján ellátja a mozgásszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű
gyermek integrált nevelését.

Amennyiben a szülői nyilatkozatok indokolják, az intézmény biztosítja a nemzetiség
óvodai nevelésének irányelveiben foglaltak szerint a roma kulturális nevelést,
felzárkóztatást magyar nyelven.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelete 35. §-ban foglaltak szerint (1) A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára.
(2) A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus
testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
vételével és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI.
törvény 42. §-ban foglaltak irányadók.
4.4.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

4

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

6

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

8

098061

Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

9

098062

Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

10

104031

11

104035

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés
bölcsődében,
fogyatékosok
nappali
intézményében

12

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben

13

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és a telephelyeken Heves közigazgatási
területén állandó vagy ideiglenes bejelentkezéssel rendelkező gyermekek tekintetében
látja el, de szabad kapacitása terhére a hevesi járás településeiről is felvehet gyermekeket.

5. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.............................................................................................................................................A

költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül
kiválasztásra.
A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát Heves Város Képviselőtestülete, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A tagintézmények vezetőit a költségvetési szerv vezetője bízza 5 éves időtartamra, a fent
meghatározott jogszabályok figyelembe vételével.
5.2.............................................................................................................................................A

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. ....................................................................................................................................A
köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.............................................................................................................................................A

köznevelési intézmény
6.1.1. ......................................................................................................................t
ípusa: többcélú intézmény – óvoda és bölcsőde
6.1.2. ......................................................................................................................a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti
alapfeladatok. Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás.
6.1.3. ......................................................................................................................g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervet harmadik személyekkel
szemben egy személyben önállóan képviseli. A gazdasági kötelezettségvállalás
az erre vonatkozó jogszabályok, valamint a költségvetési szerv és a Hevesi
Közös Önkormányzati Hivatal által megkötött, a Képviselő-testület által
jóváhagyott megállapodás alapján történik.
6.2.............................................................................................................................................A

köznevelési intézmény tagintézményei:
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Bölcsőde
Tagintézmény

3360 Heves, Arany János út 36/B.

1

3360 Heves, Arany János út 36/B.

2

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Arany János úti
Tagóvoda
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Kerekerdő
Tagóvoda

3360 Heves, Gyöngyösi út 75.

3

4

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény Csoda-Vár
Tagóvoda

3360 Heves, Alkotmány út 40.

6.3.............................................................................................................................................A

feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek, tanulólétszám

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
1 Köznevelési Intézmény Bölcsőde
Tagintézmény

40 fő

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
2 Köznevelési Intézmény Arany János úti
Tagóvoda

180 fő

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
3 Köznevelési Intézmény Kerekerdő
Tagóvoda

103 fő

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
4 Köznevelési Intézmény Csoda-Vár
Tagóvoda

125 fő

6.4.............................................................................................................................................A

feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan funkciója,
rendelkezés joga célja
vagy a vagyon
használati joga

1356/2

1

3360 Heves, Arany János út
36/B.

2

3360 Heves, Gyöngyösi út 75.

96

3360 Heves, Alkotmány út 40.

2676 és
2677

A vagyon
óvoda és bölcsőde
tulajdonosa
Heves Város
Önkormányzata. óvoda
A költségvetési
óvoda
szerv a
rendelkezésére
álló vagyont
nem jogosult
elidegeníteni,
illetőleg
biztosítékként
felhasználni. A
rendelkezésére
álló helyiségeket
bérbe adhatja,
amennyiben az
nem
akadályozza az
intézményben
zajló
nevelőmunkát.

3

