
214/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján a  

 
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát  

az alábbiak szerint határozza meg. 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Napközi Otthonos Óvoda, 2651 
Rétság, Mikszáth u. 6. 

 
 2. A költségvetési szerv  OM azonosítója : 032044: 851012 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 
                                       Törzsszáma:  673262 
 
3. Az alapító szerv neve, székhelye: Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 
 
4. A költségvetési szervet fenntartó, és az irányítási jogot gyakorló szerv neve, 

székhelye: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

 
5. A közoktatási intézmény működési területe: Rétság város közoktatási területére 
terjed ki.  
                                          Tárgyi és személyi feltelek megléte esetén más településen             
állandó   
                                          lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak ellátását is 
biztosíthatja.  
 
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: az óvodás korú 

gyermekek – három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig – teljes óvodai életet 
magába foglaló nevelésével, napközbeni ellátásával összefüggő – Közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerinti - feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok és nevelési program szerint. 

 
7. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: alapfokú nevelés  
 
8. A költségvetési szerv besorolása:  
    a) tevékenysége szempontjából (típusa): közszolgáltató költségvetési szerv, 

közoktatási feladatot ellátó közintézmény 
    b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint (gazdálkodási jogkör): önállóan 

működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) látja 
el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint. 

 
9.  A költségvetési szerv típusa: Óvoda 
       - A gyermeklétszám alapján 4 csoporttal működő napközi otthonos óvodába 

felvehető maximális gyereklétszám 
120 fő. 

 
10.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: szakágazati besorolás 8510 

10.1. Óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, egyéni fejlesztése a nevelőoktató 
munka lehetőségeinek kihasználásával. 



10.2. Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált nevelése, aki:  

         a) ) testi (mozgássérült, mozgásfogyatékos) érzékszervi (nagyot halló, 
gyengén látó), értelmi (enyhe és középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.  

          b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

      10.3. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs óvodai felkészítése. 
 

Alaptevékenység szerinti szakfeladat szám: 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
                                                                            851012 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek           
                                                                                           óvodai nevelése11. 
    
11. Az intézmény alaptevékenységét közvetlenül támogató tevékenységek: 

       11.1.  Az intézmény az Általános Iskola kezelésében lévő konyhai 
szolgáltatással biztosítja az óvodások és alkalmazottak szervezett 
étkeztetését. 

        11.2. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű felesleges tárgyi eszközöket, 
készleteket a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával értékesítheti. 

        Alaptevékenységet közvetlenül támogató tevékenység szerinti 
szakfeladat:   

                                                                            562912  Óvodai intézményi   
közétkeztetés  

                                                                            562917 Munkahelyi közétkeztetés  
                                                                            562290 Egyéb vendéglátás 

                                                             681002 Nem lakóingatlan 
hasznosítása 

                                                                       841169 Máshová nem sorolt egyéb 
kiegészítő   

                                                                                          szolgáltatások 
 
12. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
13. Az intézmény gazdálkodása: 

13.1. Az intézmény alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete által évente megállapított költségvetés alapján látja el. A 
jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

13.2. Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, számviteli feladatait 
a Polgármesteri Hivatal végzi. 

13.3. Az intézmény használatába adott önkormányzati, korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatait. 

 
14. Az intézményt egyszemélyi felelős vezető irányítja, akit a képviselő-testület – 

jogszabályoknak megfelelően - pályázat útján, meghatározott időtartamra öt évre 
nevez ki. Az intézményvezető tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat. 

 
15. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a 

költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazottként kerülnek 
foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony 
alapján is elláthatja. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 



Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az 
irányadó. 

 
16./ A feladat ellátást szolgáló vagyon: Rétság Mikszáth u. 6. szám alatti, 134/4 hrsz-ú 
ingatlan. 

Az intézmény a feladat ellátáshoz biztosított ingatlanvagyont nem értékesítheti, 
nem terhelheti meg. Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztető eszközök, 
termek - eseti bérbeadáson kívül- csak a képviselő-testület hozzájárulásával 
adhatók bérbe. 
 

17. Jelen Alapító Okirat 2011. szeptember 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
89/2009. (V.28.) és a 158/2009. (IX.24.), 169/2010.(VI.29.) és 197/2011. (VII.15.) 
számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti 
 


