
A L A P Í T Ó  O K I R A T  

(módosítással egységes szerkezetbe foglalt) 

Somogyvámos Község Önkormányzat 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: 

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, törzskönyvi nyilvántartási száma, 

OM azonosító száma: 

1.1. A költségvetési szerv neve: Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 5. 

1.4. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: 804358 

1.5. OM azonosító száma: 201987 

 

2.  Jogelődjének megnevezése, székhelye:  

       
          FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ                 

          MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI   

          SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 

          Székhelye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai utca 15. 

 

3. Közfeladata:  

Az óvoda a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján 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. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a 

gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

       A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve a 32/1997.  

       ( XI. 5.) MKM. rendeletben foglaltaknak megfelelően cigány kulturális nevelést is folytat       

       magyar nyelven. 

4. Szakmai alaptevékenysége1,2: 

 

    Az intézmény alapfeladata  

     - óvodai nevelés, 

     - nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

     - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   

       nevelése, 

 

4.1. Szakágazati rend szerint: 

851020 Óvodai nevelés 

                                                 
1 Módosította az 53/2014. ( VI.30.) Kt. számú határozat 
2 A negyedik bekezdést törölte a 27/2015. ( V. 22.) határozat 
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       4.2. Szakmai alaptevékenységhez tartozó kormányzati funkciók3: 

 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben4 

 

 

5. Az intézmény kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6. Illetékessége, működési köre: Somogyvámos Község közigazgatási területe. 

7. Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye:  

    Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

    8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8. 

8. Irányító szerv neve, székhelye:  

 

    Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

    8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8. 

9. Típus szerinti besorolása: 

9.1. A tevékenységek jellege alapján:  

          Óvoda 

          9.2. 5 

10. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 

alapján, pályázat útján – az önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, határozott időre. 

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

 12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 25 fő 

 13. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport 

14. Az intézmény feladatellátásra szolgáló vagyona és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

                                                 
3 Módosította az 53/2014. ( VI.30.) Kt.számú határozat 
4 Módosította a 27/2015.( V.22.) Kt. számú határozat                    Hatályos:2015. január 01-től 
5 Törölte az 53/2014. (VI.30.) Kt. számú határozat 
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14.1. Az intézmény saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik. A székhelyét és 

telephelyeit képező ingatlanok (épületek és telkek) feletti tulajdonosi jogokat a 

Somogyvámos Községi Önkormányzat gyakorolja úgy, hogy ezen ingatlanok 

használati jogát az intézménynek átadja. 

               A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll: 

 

– Somogyvámos, 415/1 hsz-ú, természetben Somogyvámos, Csepregi L. u. 5. 

szám alatt található 167 m2 nagyságú ingatlanvagyon (óvoda épülete), 

– továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 

14.2. Az intézmény által vásárolt szakmai eszközök feletti tulajdonosi jogosítványokat az 

intézmény vezetője gyakorolja. 

Záradék:  

Jelen alapító okirat 2013. január 01. napján lép hatályba. 

Az alapító okiratot Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.  

december 10-én megtartott ülésén 97/2012. ( XII. 10.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Somogyvámos, 2012. december 12. 

 

Dékányné Károly Marianna sk.                                                          Vincze Rita sk. 

      polgármester                                                                                     körjegyző 

 

 

Záradék: 

 

Az alapító okirat módosítását Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az 53/2014. ( VI. 30.) számú határozatával, valamint a 27/2015. (V.22.) számú határozatával 

hagyta jóvá. 

 

Somogyvámos, 2015. május 22. 

 

                                                                                                           

 

Dékányné Károly Marianna                                                             Radóné Lelkes Erika 

Polgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


