
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. június 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

119/2014.(VI.19.) Öt. 
Határozat
Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szerencsi  Óvoda  és  Bölcsőde
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A  Szerencsi  Óvoda  és  Bölcsőde  Szerencs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által
2013. július 26. napján, 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal  elfogadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)
Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat „10. Gazdálkodási besorolás” és „20. Az intézmény jogállása” pontja
jogszabályi változás miatt törlésre került ezért a további pontok számozása értelemszerűen
módosul.

2.) Az alapító okirat korábbi 23. pontjának számozás 21-re módosul, szövege az alábbiak
szerint módosul: 

21) Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
Államháztartási szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020  Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása

 
3.) A 2013. július 26-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:

ZÁRADÉK:
Jelen  alapító  okirat  2014.  augusztus  31-én  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg
Szerencsi  Óvoda  és  Bölcsőde  153/2013.  (VII.  26.)  Öt.  határozattal  elfogadott
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
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Jelen  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
119/2014.(VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba.
Az  alapító  okiratot  módosító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 119/2014. (VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

Szerencs Város 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.§ (továbbiakban:  köznevelési  törvény) (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) Az intézmény neve:   Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 

2) Az intézmény alapfeladata:    
óvodai nevelés 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) 
pontja szerint

3) OM azonosító:   202645

4) Az intézmény székhelye:   
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

5) Az intézmény telephelyei:   
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.

6) Az intézmény alapító szerve  : 
Szerencs Város Önkormányzata

7) Az alapítás ideje:   2011. augusztus 1.

8) Az intézmény fenntartója:   
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

9) Jogelőd intézmények:  
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde

10) Ellátandó közfeladat:    
óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése
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alapján,
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján

11) Intézmény típusa  : többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján

12) Működési köre:  Szerencs

13) A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok: 
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2,
Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2,
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2,
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város 
Önkormányzatát illeti meg.

14) Irányító szerv neve:  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15) Irányító szerv székhelye:   
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

16) Irányító szerv vezetője:  
polgármester

17) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:     
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § alapján)

18) Az intézmény képviseletére jogosultak:   
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott

19) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:  
közalkalmazotti foglalkoztatás
munkaviszony

20) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):  
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma: 345
Szerencs, Rákóczi út 128. sz.(székhely): 160
Szerencs, Széchenyi út 47. sz.: 160
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.: 25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma: 50

21) Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
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Államháztartási szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020  Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.

Jelen  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  119/2014.
(VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

k.m.f.

(Dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                jegyző                                                               polgármester 

(Dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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