ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel a Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás tagjai a közöttük létrejött társulási megállapodás alapján a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2013. július 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítják, illetve rendelkeznek a társulás megszüntetése
és az ehhez kapcsolódó közfeladat átadással kapcsolatban az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, és 14. § (2) és (4) bekezdése szerinti tartalommal:
I.

A költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátásával, közfeladat
átadással és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:

a) A költségvetési szerv közfeladatai változásának, a közfeladat átadás oka és
terjedelme:
A Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban: Társulás) tagjai úgy döntöttek, hogy a Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési Központ közös fenntartására létrehozott Társulást 2013. június
30. nappal megszüntetik arra tekintettel, hogy a Társulás fenntartására már nincs
szükség, az a közfeladat, amelynek ellátására társulási megállapodást kötöttek, más
módon, illetőleg más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. A költségvetési szerv
fenntartója 2013. július 1-től Dombóvár Város Önkormányzata marad.
A Társulás tagjai az óvodai nevelés közfeladat ellátásáról részben a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központból való kiválás útján alapított új
költségvetési szervvel, részben köznevelési szerződéssel gondoskodnak.
A Társulás tagjai a megszüntetés során a megállapodásban foglaltak szerint számolnak
el egymással. Az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek
teljesítésének egymás közötti megosztása kapcsán a Társulás érintett tagjai külön
konzorciumi megállapodásban rendelkeztek. A társulási megállapodás értelmében a
tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak annak az
önkormányzatnak a tulajdonát képezik, amelynek közigazgatási területén a
feladatellátási hely található, így tulajdoni viszonyok tekintetében nincs szükség külön
rendelkezésre.
A költségvetési szerv által ellátott helyi közművelődési tevékenység támogatása
közfeladat Dombóvár város újdombóvári városrészére terjedt ki, a közművelődési
feladatról Dombóvár Város Önkormányzata az egész településre kiterjedő
közművelődési feladatellátás körében gondoskodik (Dombóvári Művelődési Ház
Nonprofit Kft.-val kötött közművelődési megállapodás útján), az intézmény ezen
feladata megszüntetésre kerül. A közfeladat megszüntetése vagyoni, foglalkoztatási
jogviszonyt nem érint, így arról nem kell rendelkezni.
Csikóstőttős Község Önkormányzata (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.) az óvodai
nevelés közfeladat ellátásáról 2013. július 1-től a Dombóvári Gyermekvilág Általános

1

Művelődési Központ költségvetési szerv útján gondoskodik, ezzel kapcsolatban
Dombóvár Város Önkormányzatával köznevelési szerződést köt.
b) A költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
· Attala Község Önkormányzata (7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.)
2013. július 1-jétől önálló költségvetési szerv útján látja el az óvodai nevelés
közfeladatot. Az alapításra a Dombóvári Gyermekvilág Általános
Művelődési Központ költségvetési szervből való kiválással kerül sor 2013.
július 1-től, a kiválás a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Központ Attalai Napköziotthonos Tagóvodáját (7252 Attala, Ady E. u. 2.)
érinti.
· Dalmand Község Önkormányzata (7211 Dalmand, Hősök tere 5.) az
óvodai nevelés közfeladat ellátásáról a Dombóvári Gyermekvilág Általános
Művelődési Központ költségvetési szerv útján gondoskodik, ezzel
kapcsolatban Dombóvár Város Önkormányzatával köznevelési szerződést
köt.
c) Az a) és b) pont alapján a kiválással, illetve közfeladat átadással érintett
intézményegységek.
· A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 Attala, Ady E. u. 2.) kiválik a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ költségvetési
szervből, a tagintzéményből Attala Község Önkormányzata alapításában új
költségvetési szerv jön létre … elnevezéssel, mely költségvetési szerv a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája által ellátott feladathoz kapcsolódó
jogviszonyokban – beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ jogutódja. A
Tagintézményben dolgozók továbbfoglalkoztatására az új költségvetési
szervnél kerül sor, a szükséges munkáltatói intézkedéseket 2013. június 30ig kell meghozni.
· A költségvetési szerv átveszi a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362
Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.) feladatellátási helyet és a Csikóstőttős község
tekintetében ellátott közfeladatot, az intézmény a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének Csikóstőttősi
Telephelye által ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban – beleértve
a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde jogutódja.
d) A fenti a) pont szerint megszüntetésre kerülő közfeladattal, és a c) pont szerint
átadásra kerülő tagintézménnyel kapcsolatban a költségvetési szerv 2013. június
30-ig vállalhat kötelezettséget azzal, hogy nem vállalhat beruházást, felújítást
érintően új kötelezettségeket.
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II.

Az alapító okirat bevezető részének utolsó bekezdése helyébe az alábbi szöveg
lép:

„A közművelődési feladatellátás megszüntetése miatt az intézmény elnevezése 2013.
július 1-től Dombóvári Gyermekvilág Óvoda.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és
(5) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2013. június 30-ig Dombóvári
Gyermekvilág Általános Központ elnevezést, 2013. július 1-től a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda nevet viselő intézmény (a továbbiakban: intézmény)
módosításokkal egybeszerkesztett, egységes alapító okiratát a Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint fogadja el és adja ki az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal.”

III.

Az alapító okirat teljes szövegében a „Dombóvár Gyermekvilág Általános
Művelődési Központ” szövegrész helyébe a „Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda”, az „Intézményfenntartó Társulás intézménye” szövegrész helyébe
„intézmény” szöveg lép.

IV.
„

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
a) Az intézmény megnevezése és székhelye:
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
7200 Dombóvár, III. utca 34.
b) Az intézmény intézményegységei, tagintézményei és telephelyei:
ba) Székhelyen működő intézményegység, feladatellátási
(anyaóvoda):
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája

hely

bb) Az intézmény székhelyen kívüli tagintézményei, telephelyei:
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája
7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14.
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.”
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c) Az intézmény jogutód szervezetei:
- A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 Attala, Ady E. u. 2.) kivált a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ költségvetési
szervből, a tagintézményből Attala Község Önkormányzata alapításában
új költségvetési szerv jön létre … elnevezéssel,, mely költségvetési szerv
a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája által ellátott feladathoz kapcsolódó
jogviszonyokban – beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ jogutódja.
- Az intézmény a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődétől átveszi a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362 Csikóstőttős, Hunyadi
tér 20.) feladatellátási helyet és a Csikóstőttős község tekintetében
ellátott közfeladatot, az intézmény a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének Csikóstőttősi
Telephelye által ellátott feladathoz kapcsolódó jogviszonyokban –
beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde jogutódja.
V.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény fenntartójának és működtetőjének neve és székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.”

VI.

Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül.

VII.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Az intézmény típusa:
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
köznevelési intézmény: óvoda.
VIII. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.) „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
-

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája:
170 gyermek
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája:
50 gyermek
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-

IX.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
50 gyermek”
Az alapító okirat 10. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül:

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 7. pontja, valamint a a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a
alapján helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Az intézmény ezt a feladatot a székhelyén (7200 Dombóvár, III. u. 34.) látja el.”
X.

Az alapító okirat 10. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény az a)-c) pont szerinti feladatokat a székhelyén, az a) és b) pont
szerinti feladatokat a tagintézményekben látja el.”

XI.

Az alapító okirat 11. pontjából az alábbi szakfeladat, valamint „A gyerekek
részére napközis ellátást nyújt.” szövegrész törlésre kerül:
„910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”

XII.

Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.) Az intézmény működési köre, felvételi körzete:
Dombóvár város, Dalmand és Csikóstőttős községek közigazgatási területe, az
óvodai ellátás az adott településen található feladatellátási helyeken történik.”
XIII. Az alapító okirat 14. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Az
intézményvezetői
megbízáshoz
a
társult
önkormányzatok
képviselőtestületeinek egyetértése szükséges.
A tagintézmények vezetőinek a megbízásához az érintett települési
önkormányzat képviselőtestületének egyetértése szükséges. A megbízással
kapcsolatos munkáltatói jogokat a székhely intézmény igazgatója gyakorolja.”

XIV. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. ) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, a vagyon használati joga:
a) A feladatok ellátásához a következő ingatlanok állnak az intézmény
rendelkezésére:
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- 7200 Dombóvár, III. u. 34.
Óvoda épülete
Helyrajzi száma:
3204
Területe:
3500 m2
- 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 14.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám:
314/2
Területe:
2045 m2 összterület
- 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Óvoda épülete, udvar
Helyrajzi szám:
292/2
Területe:
3443 m2
b) A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájának épületei és
berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képezik, a Dombóváron kívüli feladatellátási
helyek épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a
feladatellátási helyhez tartozó önkormányzatok tulajdonát képezik.
Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a felvételi körzethez tartozó
többi önkormányzat tulajdoni igényt nem támaszt. A 2013. július 1-je
után szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt az önkormányzatot illeti,
amelyik a vagyont, vagy annak forrását biztosította. A pályázati
támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató
rendelkezése szerint illeti meg az önkormányzatokat.
Az intézménynek a feladatai ellátásához rendelkezésre állnak a leltár
szerint nyilvántartott eszközei, melyekre a feladatellátáshoz
rendelkezésre bocsátott ingatlanokkal együtt térítésmentesen használati
jog illeti meg. Az intézmény ingó vagyontárgyainak rendeltetésszerű
használatáról, valamint felesleges készletei hasznosításáról a tulajdonos
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben, illetve az egyéb
tulajdonosi rendelkezésekben foglaltak szerint gondoskodik, szabad
helyiségeinek bérbe adásáról ugyanígy intézkedhet.
XV.

Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

„Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot a 2013. június 30-ig alapítói jogkört gyakorló szervek az alábbi
határozataikkal hagyták jóvá.
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Az alapító okiratot
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. () számú
határozatával fogadta el.
- Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. () számú
határozatával fogadta el.
- Dalamand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. (.) számú
határozatával fogadta el.

XVI. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
XVII. Az alapító okiratot módosító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba.

------------------------
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Jelen alapító okirat módosítás a 2013. június 30-ig alapítói jogkört gyakorló szervek
által hozott döntésnek megfelelően kerül aláírásra.

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
………., 2013. ……………

Gelencsér István
Attala község polgármestere
………., 2013. ……………

Bondorné Nagy Ibolya
Dalmand község polgármestere
………., 2013. ……………
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A DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)
A József Attila Általános Művelődési Központot a dombóvári József Attila Általános
Iskola és a dombóvári Százszorszép Óvoda jogutódjaként hozta létre Dombóvár Város
Önkormányzata 2003. évben, kiegészítve a jogelőd intézmények tevékenységét a
közművelődési feladatot ellátó közösségi ház szolgáltatásaival.
A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerint 2013. január 1-jétől állami
köznevelési alapfeladatnak minősülő közfeladatok 2013. január 1-jével átadásra
kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.
A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései miatt 2013.
január 1-től az állami köznevelési feladatok átadása következtében a fenntartó
önkormányzatok az intézmény nevét Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Központra módosították
A közművelődési feladatellátás megszüntetése miatt az intézmény elnevezése 2013.
július 1-től Dombóvári Gyermekvilág Óvoda.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és
(5) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.
§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2013. június 30-ig Dombóvári
Gyermekvilág Általános Központ elnevezést, 2013. július 1-től a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda nevet viselő intézmény (a továbbiakban: intézmény)
módosításokkal egybeszerkesztett, egységes alapító okiratát a Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint fogadja el és adja ki az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal.
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1.)
a) Az intézmény megnevezése és székhelye:
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
7200 Dombóvár, III. utca 34.
b) Az intézmény intézményegységei, tagintézményei és telephelyei:
ba) Székhelyen működő intézményegység, feladatellátási hely
(anyaóvoda):
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája
bb)

Az intézmény székhelyen kívüli tagintézményei, telephelyei:

- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája
7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14.
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
c) Az intézmény jogutód szervezetei:
- A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 Attala, Ady E. u. 2.) kivált a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ költségvetési
szervből, a tagintézményből Attala Község Önkormányzata alapításában
új költségvetési szerv jön létre … elnevezéssel,, mely költségvetési szerv
a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája által ellátott feladathoz kapcsolódó
jogviszonyokban – beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ jogutódja.
- Az intézmény a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődétől átveszi a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai
Tagintézményének Csikóstőttősi Telephelye (7362 Csikóstőttős,
Hunyadi tér 20.) feladatellátási helyet és a Csikóstőttős község
tekintetében ellátott közfeladatot, az intézmény a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményének
Csikóstőttősi Telephelye által ellátott feladathoz kapcsolódó
jogviszonyokban – beleértve a foglalkoztatási jogviszonyokat is – a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde jogutódja.
2.) Az intézmény alapítója és székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
3.) Az alapítás ideje:
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2003. augusztus 01.
4.) Az intézmény fenntartójának és működtetőjének neve és székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1
5.) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
6.) Törölve.
7.) Az intézmény típusa:
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
köznevelési intézmény: óvoda.
8.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
9.)

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
-

10.)

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája:
170 gyermek
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája:
50 gyermek
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
50 gyermek
Az intézmény közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerinti alábbi
köznevelési alapfeladatok:
a) óvodai nevelés,
b) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,
c) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
Az intézmény az a)-c) pont szerinti feladatokat a székhelyén, az a) és b) pont
szerinti feladatokat a tagintézményekben látja el.
11.)

Az intézmény alaptevékenysége:
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Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Német nemzetiségi gyermekek nemzetiségi óvodai nevelése,
ellátása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
Az intézmény és tagintézményeinek alaptevékenységen belüli feladatellátása:
Az óvodai nevelés alaptevékenységén belül:
- Az óvodának feladata biztosítani a 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a
gyermekek óvodai nevelését, ennek keretében iskolára való felkészítését az
ötödik életévtől.
-

Az óvoda nevelő munkáját helyi programja szerint végzi.
A szülők igényei alapján az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek
tehetséggondozása terén (táncovi, kreativitás, német nyelv) önkéntes
foglalkozások formájában.

-

Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt
nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, 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 gyermekek óvodai
nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek
óvodai fejlesztését, felzárkóztatását.

-

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és
fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program
szerinti foglalkoztatást biztosít.

-

Egy gyermekcsoportban német nemzetiségi óvodai nevelést folytat.

12.)

Az intézmény által ellátható vállalkozások köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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13.)

Az intézmény működési köre, felvételi körzete:

Dombóvár város, Dalmand és Csikóstőttős községek közigazgatási területe, az
óvodai ellátás az adott településen található feladatellátási helyeken történik.
14.) Az intézmény igazgatóját Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint
pályázat útján, határozott időre (5 évig terjedő időtartamra) bízza meg nyilvános
pályázati eljárás útján.
15.)

Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet látja el. Az intézmény költségvetését Dombóvár Város
Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.

16.)

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, a vagyon használati joga:
a) A feladatok ellátásához a következő ingatlanok állnak az intézmény
rendelkezésére:
- 7200 Dombóvár, III. u. 34.
Óvoda épülete
Helyrajzi száma:
3204
Területe:
3500 m2
- 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 14.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám:
314/2
Területe:
2045 m2 összterület
- 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Óvoda épülete, udvar
Helyrajzi szám:
292/2
Területe:
3443 m2
b) A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájának épületei
és
berendezései,
felszerelési
tárgyai
Dombóvár
Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik, a Dombóváron kívüli
feladatellátási helyek épületei és a bennük lévő berendezési és
felszerelési tárgyak a feladatellátási helyhez tartozó önkormányzatok
tulajdonát képezik. Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a felvételi
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körzethez tartozó többi önkormányzat tulajdoni igényt nem támaszt. A
2013. július 1-je után szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt az
önkormányzatot illeti, amelyik a vagyont, vagy annak forrását
biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy
vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint illeti meg az
önkormányzatokat.
Az intézménynek a feladatai ellátásához rendelkezésre állnak a leltár
szerint nyilvántartott eszközei, melyekre a feladatellátáshoz
rendelkezésre bocsátott ingatlanokkal együtt térítésmentesen használati
jog illeti meg. Az intézmény ingó vagyontárgyainak rendeltetésszerű
használatáról, valamint felesleges készletei hasznosításáról a tulajdonos
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben, illetve az egyéb
tulajdonosi rendelkezésekben foglaltak szerint gondoskodik, szabad
helyiségeinek bérbe adásáról ugyanígy intézkedhet.
17.)

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni,
illetőleg biztosítékként felhasználni.

18.)

Törölve.

19.)

Az intézmény jogállása:
Az intézmény a nemzeti köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi
személy.

20.)

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, a Munka Törvénykönyve, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti
megbízási jogviszony vonatkozik. Az intézménynél alkalmazásban álló
dolgozók esetében a székhely intézmény igazgatója személyesen gyakorolja
a munkáltatói jogokat, előzetesen azonban egyeztet a tagintézmények
vezetőivel.

21.)

Az intézmény képviseletére jogosultak:
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
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Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot a 2013. június 30-ig alapítói jogkört gyakorló szervek az alábbi
határozataikkal hagyták jóvá.
Az alapító okiratot
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. () számú
határozatával fogadta el.
- Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. () számú
határozatával fogadta el.
- Dalmand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2013. (.) számú
határozatával fogadta el.
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a 2013. június 30-ig alapítói jogkört
gyakorló szervek által hozott döntésnek megfelelően kerül aláírásra.

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
………., 2013. ……………

Gelencsér István
Attala község polgármestere
………., 2013. ……………

Bondorné Nagy Ibolya
Dalmand község polgármestere
………., 2013. ……………
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