ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 382/2012. (XII.
14.) számú határozatával, Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
83/2012. (XII. 7.) számú határozatával, Dalmand Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 58/2012. (XII. 14.) számú határozatával a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító okiratát – a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése rendelkezésének megfelelően – 2013. január 1jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, illetve rendelkezik a köznevelési feladatokat
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 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 közfeladat átadással és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:

a) A közfeladat átadás oka és terjedelme: 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 kerülnek a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a 2012. december 31-ig a József
Attila Általános Művelődési Központ elnevezést viselő költségvetési szervtől. Az
átadásról külön megállapodás rendelkezik.
b) Az a) pont alapján átadásra kerülő intézményegységek:
-

József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolája
7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.

-

Általános Iskola Dalmand
7211 Dalmand, Felszabadulás u. 16.

-

Alsótagozatos Általános Iskola Attala
7252 Attala, Béke tér 16.

c) Az a) pont szerint átadásra kerülő közfeladatokat: általános iskolai nevelés-oktatás,
nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, alapfokú
művészetoktatás, a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai nevelése és oktatása, pedagógiai szakmai szolgáltatás a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el a jövőben, a feladatellátáshoz szükséges
vagyon vagyonkezelői joga is átadásra kerül. A közfeladat ellátással érintett, a
költségvetési
szervnél
foglalkoztatottakkal
kapcsolatos
munkáltatói
intézkedésekről és azok határidejéről az a) pontban említett megállapodás
rendelkezik.

d) Az a) és b) pont szerint átadásra kerülő közfeladatokkal és intézményegységekkel
kapcsolatban a költségvetési szerv 2012. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.
II.

Az alapító okirat bevezető része kiegészül a következő szöveggel:
„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.”

III.

Az alapító okirat bevezető részében az „1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1-3)
bekezdésében” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontjában” szövegrész kerül.

IV.

Az alapító okirat bevezető részében a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5)” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21. § (3)” szövegrész lép.

V.

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Intézményfenntartó Társulás intézményének neve és címe:
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
7200 Dombóvár, III. utca 34.
Rövidített neve: Dombóvári Gyermekvilág ÁMK
Székhely intézmény (anyaóvoda) és székhely:
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája
7200 Dombóvár, III. u. 34.
Tagintézményei és telephelyei:
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Dalmandi
Napköziotthonos Tagóvodája
7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14.
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája
7252 Attala, Ady E. u. 2.

VI.

Az alapító okirat 1. ponton kívüli teljes szövegében a „József Attila Általános
Művelődési Központ” szövegrész helyébe a „Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési Központ”, a „József Attila ÁMK” szövegrész helyébe a
„Dombóvári Gyermekvilág ÁMK” szöveg lép.

VII.

Az alapító okirat 4. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:

„Az Intézményfenntartó Társulás intézményének fenntartója és működtetője:”
VIII. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:
„Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alapítói jogokkal felruházott
irányító szervének neve, székhelye:”
IX.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének típusa: többcélú intézmény,
általános művelődési központ.
a) Óvodai intézményegység:
-

Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája 6 gyermekcsoporttal működik.

-

A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Dalmandi
Napköziotthonos Tagóvodája 2 gyermekcsoporttal működik.

-

A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája 1 gyermekcsoporttal működik.

b) Közművelődési intézményegység:
A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ által ellátott
közművelődési feladatok tekintetében a szolgáltatás Dombóvár újdombóvári
városrészére terjed ki.”
X.

Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv.”
XI.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.) „Az

Intézményfenntartó Társulás intézményébe felvehető maximális
gyermeklétszám:
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája:
6 gyermekcsoportban 170 gyermek
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Dalmandi
Napköziotthonos Tagóvodája:
2 gyermekcsoportban 50 gyermek

-

XII.

Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Napköziotthonos Tagóvodája:
1 gyermekcsoportban 35 gyermek”

Központ

Attalai

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.) „Az Intézményfenntartó Társulás intézményének közfeladata:
-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 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 ezeket a feladatokat valamennyi feladatellátási helyén ellátja.

-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 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.”

XIII. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11.) „Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alaptevékenysége:
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
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
Az
Intézményfenntartó
Társulás
alaptevékenységen belüli feladatellátása:

intézménye

és

tagintézményeinek

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.
-

A gyerekek részére napközis ellátást nyújt.

-

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.”

XIV. Az alapító okirat 13. pontja alábbiak szerint módosul:
i.

) „Az Intézményfenntartó Társulás intézményének működési köre:
Az óvodai nevelés tekintetében Dombóvár város és a társulásban résztvevő
községek közigazgatási területe, a közművelődési tevékenység tekintetében
Dombóvár újdombóvári városrésze.”

XV.

Az alapító okirat 14. pontjában az „5-10 évig” szövegrész helyébe az „5 évig”
szöveg lép.

XVI. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
16. ) „A feladatok ellátását szolgáló vagyon:
Dombóvár, III. u. 34.
Óvoda épülete

Helyrajzi száma:
Területe:

3204
3500 m2

Attala, Ady Endre u. 2.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám: 170
Területe: 150 m2 1543 m2 összterület
Dalmand, Felszabadulás u. 14.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám: 314/2
Területe: 2045 m2 összterület
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK Százszorszép Óvodájának épületei és berendezései,
felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezik. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak
a társult önkormányzatok tulajdonát képezik. Ezekre az ingatlanokra és
vagyontárgyakra a társulás többi tagja tulajdoni igényt nem támaszt. A
Képviselőtestületek a térítésmentes használati jogot a közigazgatási területükön lévő
tagintézmények további működéséhez változatlanul biztosítják.
A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat
biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a
támogató rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott
eszközök.
Az ingó vagyon tekintetében a helyi önkormányzatok rendeletei az irányadóak azzal,
hogy a rendelkezéseket megelőzően a székhely intézmény igazgatója egyeztet a
tagintézmények vezetőivel.”
XVII. Az alapító okirat 19.) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „nemzeti
köznevelésről szóló” szövegrész kerül.
XVIII.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítás az alapítói jogkört gyakorló szervek által hozott
döntésnek megfelelően kerül aláírásra. A módosítás 2013. január 1-jén lép hatályba a
köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése
rendelkezésének megfelelően.

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

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

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

A DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
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
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdésének b) pontja,
továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a 2004. június 29-én létrejött Dombóvár, Attala, Nak, Dalmand
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megállapodása alapján a fenntartó
önkormányzatok a Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Intézményének Alapító Okiratát a módosításokkal egybeszerkesztett,
egységes formában a következők szerint fogadják el:
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1.)
Az Intézményfenntartó Társulás intézményének neve és címe:
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
7200 Dombóvár, III. utca 34.
Rövidített neve: Dombóvári Gyermekvilág ÁMK
Székhely intézmény (anyaóvoda) és székhely:
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája
7200 Dombóvár, III. u. 34.
Tagintézményei és telephelyei:
-

Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Napköziotthonos Tagóvodája
7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14.

-

Dombóvári Gyermekvilág Általános
Napköziotthonos Tagóvodája
7252 Attala, Ady E. u. 2.

Művelődési

Központ

Központ

Dalmandi

Attalai

2.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alapítója és címe:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
3.) Az alapítás ideje:
2003. augusztus 01.
4.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének fenntartója és működtetője:
Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1
Attala Község Önkormányzata
7252 Attala, Kossuth Lajos u. 15.
Dalmand Község Önkormányzata 7211 Dalmand, Hősök tere 5.
5.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alapítói jogokkal felruházott
irányító szervének neve, székhelye:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
6.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alapítói jogok gyakorlására
jogosult további szervei:
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7252 Attala, Kossuth Lajos u. 15.
Dalmand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7211 Dalmand, Hősök tere 5.
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7.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének típusa: többcélú intézmény,
általános művelődési központ.
c) Óvodai intézményegység:
-

Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája 6 gyermekcsoporttal működik.

-

A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Dalmandi
Napköziotthonos Tagóvodája 2 gyermekcsoporttal működik.

-

A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Attalai
Napköziotthonos Tagóvodája 1 gyermekcsoporttal működik.

d) Közművelődési intézményegység:
A Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ által ellátott
közművelődési feladatok tekintetében a szolgáltatás Dombóvár újdombóvári
városrészére terjed ki.
8.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv.
9.)

Az Intézményfenntartó Társulás intézményébe felvehető maximális
gyermeklétszám:
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája:
6 gyermekcsoportban 170 gyermek
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Napköziotthonos Tagóvodája:
2 gyermekcsoportban 50 gyermek
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési
Napköziotthonos Tagóvodája:
1 gyermekcsoportban 35 gyermek

10.)
-

Központ

Központ

Dalmandi

Attalai

Az Intézményfenntartó Társulás intézményének közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerinti alábbi
köznevelési alapfeladatok:
d) óvodai nevelés,
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e) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,
f) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
Az intézmény ezeket a feladatokat valamennyi feladatellátási helyén ellátja.
-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 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.

11.)

Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alaptevékenysége:

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
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
Az
Intézményfenntartó
Társulás
intézménye
alaptevékenységen belüli feladatellátása:

és

tagintézményeinek

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.
-

A gyerekek részére napközis ellátást nyújt.

-

Az óvoda nevelő munkáját helyi programja szerint végzi.
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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 Intézményfenntartó Társulás intézménye által ellátható vállalkozások
köre, mértéke:
Az Intézményfenntartó Társulás intézménye vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.

13.)

Az Intézményfenntartó Társulás intézményének működési köre:
Az óvodai nevelés tekintetében Dombóvár város és a társulásban résztvevő
községek közigazgatási területe, a közművelődési tevékenység tekintetében
Dombóvár újdombóvári városrésze.

14.)

Az Intézményfenntartó Társulás székhely intézményének – Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ - igazgatóját Dombóvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. 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.

15.)

Az Intézményfenntartó Társulás székhely intézménye, a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
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Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet látja el. Az intézmény költségvetését Dombóvár Város
Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.
16.)

A feladatok ellátását szolgáló vagyon:
Dombóvár, III. u. 34.
Óvoda épülete
Helyrajzi száma:
Területe:

3204
3500 m2

Attala, Ady Endre u. 2.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám: 170
Területe: 150 m2 1543 m2 összterület
Dalmand, Felszabadulás u. 14.
Óvoda épülete
Helyrajzi szám: 314/2
Területe: 2045 m2 összterület
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK Százszorszép Óvodájának épületei és
berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonát képezik. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és
felszerelési tárgyak a társult önkormányzatok tulajdonát képezik. Ezekre az
ingatlanokra és vagyontárgyakra a társulás többi tagja tulajdoni igényt nem támaszt. A
Képviselőtestületek a térítésmentes használati jogot a közigazgatási területükön lévő
tagintézmények további működéséhez változatlanul biztosítják.
A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat
biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a
támogató rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket.
A feladatok ellátásához rendelkezésre
nyilvántartott eszközök.

állnak az intézményben

leltár szerint

Az ingó vagyon tekintetében a helyi önkormányzatok rendeletei az irányadóak azzal,
hogy a rendelkezéseket megelőzően a székhely intézmény igazgatója egyeztet a
tagintézmények vezetőivel.
17.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
18.)

Törölve.
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19.)

Az Intézményfenntartó Társulás intézményének jogállása:
Az Intézményfenntartó Társulás intézménye 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 Intézményfenntartó Társulás
intézménynél alkalmazásban álló dolgozók esetében a székhely intézmény
igazgatója személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat, előzetesen
azonban egyeztet a tagintézmények vezetőivel.

21.)

Az Intézményfenntartó Társulás intézményének képviseletére jogosultak:
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az Intézményfenntartó Társulás
intézményét és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi
felelősséggel tartozik.

Záró rendelkezés:
Az Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja 2004. augusztus 31.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzatának 239-6/2003.
(XII. 16.) számú határozatával kiadott Alapító Okirata, Attala Község
Önkormányzatának 24/2003. (X. 1.) és 25/2003. (X. 1.) számú határozataival kiadott
Alapító Okiratai, Nak Község Önkormányzatának 74/2003. (IX. 23.) számú
határozatával
elfogadott
Alapító
Okirata,
valamint
Dalmand
Község
Önkormányzatának 37/2002. (XI. 3.) számú határozatával jóváhagyott Alapító
Okirata.
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Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 383/2012. (XII. 14.) számú határozatával,
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2012. (XII. 7.) számú
határozatával, Dalmand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012.
(XII. 14.) számú határozatával jóváhagyta. A jelen egységes szerkezetű alapító okirat –
a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése
rendelkezésének megfelelően – 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel együtt a korábbi
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

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

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

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

15

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának
(rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás) tagjai a közöttük létrejött
társulási megállapodás alapján az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános
és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát –
a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése
rendelkezésének megfelelően – 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja, illetve rendelkezik a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII.
törvény szerinti 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:
XIX. A közfeladat átadással és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
a) A közfeladat átadás oka és terjedelme: 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 kerülnek a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a 2012. december 31-ig az Apáczai
Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium elnevezést viselő költségvetési szervtől.
Az átadásról külön megállapodás rendelkezik.
b) Az a) pont alapján átadásra kerülő intézményegységek:
Általános iskolai tagintézmények:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Telephelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 27.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kaposszekcsői Általános Iskolai
Tagintézménye
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22.
Telephelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Egységes iskolai intézményegység:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége
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7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca 3.
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegysége
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/b.
Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca 3.
7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
Kollégiumi Intézményegység:
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi Intézményegysége
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
c) Az a) pont szerint átadásra kerülő közfeladatokat: általános iskolai nevelés-oktatás,
nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátás,
gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás,
alapfokú művészetoktatás, a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ látja el a jövőben, a feladatellátáshoz szükséges vagyon vagyonkezelői
joga is átadásra kerül. A közfeladat ellátással érintett, a költségvetési szervnél
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedésekről és azok határidejéről
az a) pontban említett megállapodás rendelkezik.
d) Az a)-c) pont szerint átadásra kerülő közfeladatokkal és intézményegységekkel
kapcsolatban a költségvetési szerv 2012. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.
e) A költségvetési szerv az étkeztetési feladatait 2013. január 1-től átadja az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseiből adódóan. A köznevelési feladatokat
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (6) bekezdése alapján a
törvény 7. § (2) bekezdése szerint az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
intézménytől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz át nem kerülő
technikai dolgozók a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet foglalkoztatási állományába
kerülnek jogutód munkáltatóként.
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I.

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján az 1927-ben létesített, 2012. december 31-ig az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Kollégium elnevezést, 2013. január 1-től a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
nevet viselő intézmény (a továbbiakban: intézmény) módosításokkal
egybeszerkesztett, egységes alapító okiratát a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős,
Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás tagjai a közöttük létrejött társulási megállapodás
alapján a következők szerint fogadják el.
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 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde elnevezésre módosították. „
II.

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) Az intézmény megnevezése és székhelye:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.”
III.

Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.) Az intézmény típusa, tagintézményei és telephelyei:
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint többcélú
intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény, mely óvodai és bölcsődei
intézményegységből áll.
Óvodai Intézményegység:
A székhelyen (7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.) működik a Szivárvány Óvoda, mint
székhely intézmény (anyaóvoda).
A tagintézmények és telephelyek:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.
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Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai Tagintézménye
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.
Telephelye: 7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Bölcsődei Intézményegység:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kórház utca 35.”
IV.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.) Az intézmény közfeladata, illetve azok a feladatok, amelyek ellátásában az
intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok megállapodtak.
A fenntartó önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásában állapodtak meg a
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
(rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás) létrehozásával:
-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerinti alábbi
köznevelési alapfeladatok:
g) óvodai nevelés,
h) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,
i) pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
j) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
Az intézmény az a)-c) pont szerinti a feladatokat a székhelyén és valamennyi
telephelyén ellátja, a d) pont szerinti feladatot az Erzsébet Óvodai
Tagintézményben (7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.).

-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban meghatározottak alapján
a bölcsődei ellátás.
Az intézmény ezt a feladatot a Bölcsődei Tagintézményében (7200 Dombóvár,
Kórház utca 35.) látja el.”

V.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„5.) Az intézménybe felvehető gyermekek száma:
Bölcsődei Tagintézményben (7200 Dombóvár, Kórház utca 35.): 50 fő
Óvodában összesen: 620 gyermek
- A székhelyén működő Szivárvány Óvodában (7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.):
205 fő
- Erzsébet Óvodai Tagintézményben (7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.): 110 fő
- Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben (7200 Dombóvár, Bezerédj utca
33.): 120 fő
- Döbröközi Óvodai Tagintézményben (7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.): 75 fő
- Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményben (7361 Kaposszekcső, Kossuth utca
11.): 60 fő
- A Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény csikóstőttősi telephelyén (7362
Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.): 50 fő”
VI.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.) Az intézmény alaptevékenysége:

SZAKÁGAZATI BESOROLÁS: 851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
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 és cigány nemzetiségi gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
889101 Bölcsődei ellátás
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
Az intézmény alaptevékenységén belül az alábbi feladatokat látja el:
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A bölcsődei ellátás keretében az intézmény gondoskodik a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerint a családban
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról és
neveléséről.
Az óvodai ellátás keretében az intézmény gondoskodik a nemzeti köznevelésről szóló
2011. év CXC. törvény szerint a gyermekek neveléséről a gyermek hároméves korától
a tankötelezettség kezdetéig. Az intézmény óvodai úszásoktatást biztosít saját
tanuszoda fenntartásával a székhelyén.
Az intézmény 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,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai
fejlesztését, felzárkóztatását.
Az intézmény az Erzsébet Óvodai Tagintézményben biztosítja a német nemzetiségi
kétnyelvű nevelést, a magyar nyelvi roma kulturális nevelést és a fejlesztő felkészítés
lehetőségét.
Az intézmény pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében „jó gyakorlat” átadására
jogosult (hospitálás, műhelymunka, konzultáció).”
VII.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.)
Az intézmény alapítója:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Az intézmény fenntartója és működtetője:
Az intézmény közös fenntartására társult, Dombóvár Város, Attala,
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek
Közoktatási Intézményfenntartó Társulását létrehozó önkormányzatok:
Gesztor:

Dombóvár Város Önkormányzata
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

Tag:

Attala Község Önkormányzata
7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzata
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
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Döbrököz Község Önkormányzata
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
Jágónak Község Önkormányzata
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzata
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzata
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak Község Önkormányzata
7215 Nak, Fő utca 127.
Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Az alapítói jogok gyakorlására jogosult további szervek:
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7215 Nak, Fő utca 127.
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulására
átruházott hatáskörök:
A Társulási Tanács:
a) előzetesen véleményezi az intézmény költségvetését,
b) rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedéseket,
c) megbízza és kinevezi az intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat,
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d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint az intézmény
nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét,
e) értékeli az intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.”
VIII. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.) Az intézmény működési köre:
Óvodai nevelés: Dombóvár város, Döbrököz, Csikóstőttős, Jágónak,
Kaposszekcső, Kapospula községek közigazgatási területe.
Bölcsődei ellátás: Dombóvár város közigazgatási területe.”
IX.

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje, valamint a foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a
Munka Törvénykönyve, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási
jogviszony vonatkozik.
Az intézmény vezetőjét a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa nevezi ki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint nyilvános
pályázati eljárás útján, határozott időre (5 évig terjedő időtartamra) bízza meg.
Az intézmény vezetőjével és foglalkoztatottjaival kapcsolatban irányadóak az
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglalt rendelkezések.”
X.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.)
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján önálló
jogi személy.
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely alatt a tagintézmény
gazdálkodása is értendő. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. „
XI.

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.) A feladatok ellátásához a következő ingatlanok állnak az intézmény
rendelkezésére:
7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi száma:
485
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Területe:

3843 m2

7200 Dombóvár, Petőfi u. 27. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi száma:
637/1; 637/2
Területe:
504 m2; 1745 m2
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
1078
Területe:
3233 m2
7200 Dombóvár, Kórház u. 35. (bölcsőde épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
2894/2
Területe:
4085 m2
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
532/14.
Területe:
3200 m2
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
127
Területe:
2782 m2
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
292/2
Területe:
3443 m2 „
XII.

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.)
Az intézmény Dombóvár közigazgatási területén található épületei és
berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képezik. A tagintézmények épülete és a bennük lévő
berendezési és felszerelési tárgyak a társult önkormányzatok tulajdonát képezik.
Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a társulás többi tagja tulajdoni
igényt nem támaszt. A Képviselő-testületek a térítésmentes használati jogot a
közigazgatási területükön lévő feladatellátási helyek további működéséhez
biztosítják.
A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő
önkormányzat biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy
vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket. A
közösen szerzett vagyontárgyak osztatlan közös tulajdonba kerülnek.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint
nyilvántartott eszközök.
Az ingó vagyon tekintetében a helyi önkormányzatok rendeletei az irányadóak
azzal, hogy a rendelkezéseket megelőzően az intézményvezető egyeztet a
tagintézmények vezetőjével.”
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XIII. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:
A kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
XIV. Az alapító okirat melléklete törlésre kerül.
XV. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------
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Az alapító okirat módosítást a Kapos-menti Oktatási Társulás tagjai az alábbi
határozataikkal jóváhagyták:
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 384/2012. (XII. 14)
számú határozatával fogadta el.
- Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2012. (XII. 7.) számú
határozatával fogadta el.
- Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2012. (XII. 14.)
számú határozatával fogadta el.
- Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2012. (XII.13.)
számú határozatával fogadta el.
- Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2012. (XII. 11.)
számú határozatával fogadta el.
- Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012. (XII. 7.)
számú határozatával fogadta el.
- Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2012. (XII. 11.)
számú határozatával fogadta el.
- Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2012. (XII. 7.) számú
határozatával fogadta el.
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Jelen alapító okirat módosítás az alapítói jogkört gyakorló szervek által hozott
döntésnek megfelelően kerül aláírásra. A módosítás 2013. január 1-jén lép hatályba a
köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése
rendelkezésének megfelelően.

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

Szili Lajosné
Döbrököz község polgármestere
………., 2013. ……………

Pintér Szilárd
Csikóstőttős község polgármestere
………., 2013. ……………

Csapó Gyuláné
Kaposszekcső község polgármestere
………., 2013. ……………
Lőczi László
Jágónak község polgármestere
………., 2013. ……………

Gelencsér István
Attala község polgármestere
………., 2013. ……………
Rácz Róbert
Nak község polgármestere
………., 2013. ……………
Markovits Géza
Kapospula község polgármestere
………., 2013. ……………
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DOMBÓVÁRI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ
OKIRATA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján az 1927-ben létesített, 2012. december 31-ig az
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium elnevezést, 2013. január 1-től a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nevet viselő intézmény (a
továbbiakban: intézmény) módosításokkal egybeszerkesztett, egységes alapító
okiratát a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagjai a
közöttük létrejött társulási megállapodás alapján a következők szerint fogadják el.
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 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde elnevezésre
módosították.

1.) Az intézmény megnevezése és székhelye:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
2.) Az intézmény típusa, tagintézményei és telephelyei:
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint
többcélú intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény, mely óvodai és
bölcsődei intézményegységből áll.
Óvodai Intézményegység:
A székhelyen (7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.) működik a Szivárvány Óvoda,
mint székhely intézmény (anyaóvoda).
A tagintézmények és telephelyek:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye

7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.
Dombóvári Szivárvány Óvoda
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.

és

Bölcsőde

Bezerédj

Amália

Óvodai

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai Tagintézménye
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11.
Telephelye: 7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.
Bölcsődei Intézményegység:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kórház utca 35.”
3.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
4.) Az intézmény közfeladata, illetve azok a feladatok, amelyek ellátásában az
intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok megállapodtak.
A fenntartó önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásában állapodtak meg a
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
(rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás) létrehozásával:
-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerinti alábbi
köznevelési alapfeladatok:
k) óvodai nevelés,
l) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,
m) pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
n) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
Az intézmény az a)-c) pont szerinti a feladatokat a székhelyén és valamennyi
telephelyén ellátja, a d) pont szerinti feladatot az Erzsébet Óvodai
Tagintézményben (7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.).

-

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban meghatározottak alapján
a bölcsődei ellátás.
Az intézmény ezt a feladatot a Bölcsődei Tagintézményében (7200 Dombóvár,
Kórház utca 35.) látja el.
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5.) Az intézménybe felvehető gyermekek száma:
Bölcsődei Tagintézményben (7200 Dombóvár, Kórház utca 35.): 50 fő
Óvodában összesen: 620 gyermek
- A székhelyén működő Szivárvány Óvodában (7200 Dombóvár, Zrínyi utca
10.): 205 fő
- Erzsébet Óvodai Tagintézményben (7200 Dombóvár, Petőfi utca 27.): 110 fő
- Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben (7200 Dombóvár, Bezerédj utca
33.): 120 fő
- Döbröközi Óvodai Tagintézményben (7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.): 75 fő
- Kaposszekcsői Óvodai Tagintézményben (7361 Kaposszekcső, Kossuth utca
11.): 60 fő
- A Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény csikóstőttősi telephelyén (7362
Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.): 50 fő
6.) Az intézmény alaptevékenysége:
SZAKÁGAZATI BESOROLÁS: 851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
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 és cigány nemzetiségi gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
889101 Bölcsődei ellátás
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
Az intézmény alaptevékenységén belül az alábbi feladatokat látja el:
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény gondoskodik a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerint a családban
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nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról és
neveléséről.
Az óvodai ellátás keretében az intézmény gondoskodik a nemzeti köznevelésről szóló
2011. év CXC. törvény szerint a gyermekek neveléséről a gyermek hároméves korától
a tankötelezettség kezdetéig. Az intézmény óvodai úszásoktatást biztosít saját
tanuszoda fenntartásával a székhelyén.
Az intézmény 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, figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai
fejlesztését, felzárkóztatását.
Az intézmény az Erzsébet Óvodai Tagintézményben biztosítja a német nemzetiségi
kétnyelvű nevelést, a magyar nyelvi roma kulturális nevelést és a fejlesztő felkészítés
lehetőségét.
Az intézmény pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében „jó gyakorlat” átadására
jogosult (hospitálás, műhelymunka, konzultáció).
7.)
Az intézmény alapítója:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Az intézmény fenntartója és működtetője:
Az intézmény közös fenntartására társult, Dombóvár Város, Attala,
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak
Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulását létrehozó
önkormányzatok:
Gesztor:

Dombóvár Város Önkormányzata
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

Tag:

Attala Község Önkormányzata
7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzata
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Döbrököz Község Önkormányzata
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
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Jágónak Község Önkormányzata
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzata
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzata
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak Község Önkormányzata
7215 Nak, Fő utca 127.
Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Az alapítói jogok gyakorlására jogosult további szervek:
Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7215 Nak, Fő utca 127.
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulására
átruházott hatáskörök:
A Társulási Tanács:
a) előzetesen véleményezi az intézmény költségvetését,
b) rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedéseket,
c) megbízza és kinevezi az intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat,
d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint az
intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét,
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e) értékeli az intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
8.) Az intézmény működési köre:
Óvodai nevelés: Dombóvár város, Döbrököz, Csikóstőttős, Jágónak,
Kaposszekcső, Kapospula községek közigazgatási területe.
Bölcsődei ellátás: Dombóvár város közigazgatási területe.
9.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje, valamint a foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a
Munka Törvénykönyve, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási
jogviszony vonatkozik.
Az intézmény vezetőjét a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa nevezi ki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint nyilvános
pályázati eljárás útján, határozott időre (5 évig terjedő időtartamra) bízza meg.
Az intézmény vezetőjével és foglalkoztatottjaival kapcsolatban irányadóak az
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglalt rendelkezések.
10.)
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján
önálló jogi személy.
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely alatt a tagintézmény
gazdálkodása is értendő. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el.

11.) A feladatok ellátásához a következő ingatlanok állnak az intézmény
rendelkezésére:
7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi száma:
485
Területe:
3843 m2
7200 Dombóvár, Petőfi u. 27. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi száma:
637/1; 637/2
Területe:
504 m2; 1745 m2
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
1078
Területe:
3233 m2
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7200 Dombóvár, Kórház u. 35. (bölcsőde épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
2894/2
Területe:
4085 m2
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
532/14.
Területe:
3200 m2
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
127
Területe:
2782 m2
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. (óvoda épülete, udvar)
Helyrajzi szám:
292/2
Területe:
3443 m2
12.) Az intézmény Dombóvár közigazgatási területén található épületei és
berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képezik. A tagintézmények épülete és a bennük lévő
berendezési és felszerelési tárgyak a társult önkormányzatok tulajdonát képezik.
Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a társulás többi tagja tulajdoni igényt
nem támaszt. A Képviselő-testületek a térítésmentes használati jogot a
közigazgatási területükön lévő feladatellátási helyek további működéséhez
biztosítják.
A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt a
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő
önkormányzat biztosította. A pályázati támogatással elnyert vagyon vagy
vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint illeti meg az intézményeket. A
közösen szerzett vagyontárgyak osztatlan közös tulajdonba kerülnek.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint
nyilvántartott eszközök.
Az ingó vagyon tekintetében a helyi önkormányzatok rendeletei az irányadóak
azzal, hogy a rendelkezéseket megelőzően az intézményvezető egyeztet a
tagintézmények vezetőjével.
13.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
14.) Törölve.
15.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:
A kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
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A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Kapos-menti
Oktatási Társulás tagjai az alábbi határozataikkal jóváhagyták:
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 384/2012. (XII. 14)
számú határozatával fogadta el.
- Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2012. (XII. 7.) számú
határozatával fogadta el.
- Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2012. (XII. 14.)
számú határozatával fogadta el.
- Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2012. (XII.13.)
számú határozatával fogadta el.
- Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2012. (XII. 11.)
számú határozatával fogadta el.
- Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012. (XII. 7.)
számú határozatával fogadta el.
- Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2012. (XII. 11.)
számú határozatával fogadta el.
- Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2012. (XII. 7.) számú
határozatával fogadta el.
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A jelen egységes szerkezetű alapító okirat – a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése rendelkezésének megfelelően – 2013. január
1-jén lép hatályba, ezzel együtt a korábbi egységes szerkezetű alapító okirat hatályát
veszti.
Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
………., 2013. ……………

Szili Lajosné
Döbrököz község polgármestere
………., 2013. ……………

Pintér Szilárd
Csikóstőttős község polgármestere
………., 2013. ……………

Csapó Gyuláné
Kaposszekcső község polgármestere
………., 2013. ……………
Lőczi László
Jágónak község polgármestere
………., 2013. ……………
Gelencsér István
Attala község polgármestere
………., 2013. ……………
Rácz Róbert
Nak község polgármestere
………., 2013. ……………
Markovits Géza
Kapospula község polgármestere
………., 2013. ……………

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 385/2012. (XII.
14.) számú határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító
okiratát – a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
rendelkezéséiből, különösen a 7. § (6) bekezdéséből adódóan – 2013. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, illetve rendelkezik a köznevelési feladatokat
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 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 szerinti tartalommal:
XX.

A közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:

A közfeladat átadás oka és terjedelme: 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 kerülnek a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a 2012. december 31-ig a József
Attila Általános Művelődési Központ elnevezést viselő, a 2012. december 31-ig
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium elnevezést viselő, a Herceg
Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium,
valamint az Illyés Gyula Gimnázium költségvetési szervektől. Az átadásról külön
megállapodás rendelkezik.
Az átadott intézmények, intézményegységek tekintetében a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése
szerinti étkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el a
meglévő étkeztetési feladatai kiegészítéseként, illetve átveszi a Herceg Esterházy
Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint az
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium étkeztetési feladatait Dombóvár
város közigazgatási területe vonatkozásában 2013. január 1-től, mely
időponttól vállalhat kötelezettséget az átvett feladatok tekintetében. A
köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (6) bekezdése
alapján a törvény 7. § (2) bekezdése szerint a Herceg Esterházy Miklós Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumtól, valamint az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium intézménytől a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz át nem kerülő technikai dolgozók az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató
Szervezet
foglalkoztatási
állományába
kerülnek jogutód
munkáltatóként.

XXI. Az alapító okirat 1. pontjában a telephelyekre vonatkozó felsorolás az
alábbiak szerint módosul:
„Telephelyei:
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Szivárvány Óvoda
székhelyintézmény
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kórház utca 35. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája
7200 Dombóvár, III. utca 34. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Szabadság utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló
helyiségei)”

XXII. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.) A költségvetési szerv közfeladata:
· Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi
feladatainak ellátása.
· Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény152. § (1) d) pontja
szerint a védőnői ellátásról való gondoskodás.
· A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151. § (2) bekezdése szerinti étkeztetés Dombóvár Város
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Önkormányzata általa fenntartott köznevelési intézményben és a
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben.
A költségvetési szerv a meglévő étkeztetési feladatai kiegészítéseként 2013.
január 1-től átvette a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Bölcsőde,
Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Kollégium által végzett étkeztetési feladatokat a köznevelési feladatokat
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseiből adódóan.
Működési köre:
Dombóvár város és a dombóvári kistérség közigazgatási területe.”
XXIII.

Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazati besorolás: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
889101 Bölcsődei ellátás
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581900 Egyéb kiadói tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
932918 Mindenféle m.n.s. egyéb szabadidős szolgáltatás:
- Közérdekű információ hozzáférés biztosítása
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- Elektronikus levelezés lehetőségének biztosítása
- Elektronikus könyvtár működtetése
- Teleház szolgáltatás biztosítása
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
támogatása
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
889913 Nappali melegedő
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása)
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
493909 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
A költségvetési szerv fő tevékenysége az 5. pontban felsorolt, önállóan működő
intézmények gazdálkodási-pénzügyi feladatainak ellátása:
- Ellátja a tervezéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel,
beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő40

gazdálkodással, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, a beszámoló és
beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Az
intézményi igények szerint elvégzi a szükséges beszerzéseket és a kapcsolódó
feladatokat.
A költségvetési szerv közreműködik az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézményekben történő étkeztetés biztosításban, ahol az
étkeztetés Dombóvár Város Önkormányzatának feladata.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény152. § (1) d) pontja szerinti védőnői
ellátásról való gondoskodás keretében szervezi a feladatellátást, gondoskodik a
működéshez szükséges feltételekről, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat,
és eleget tesz az ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségeknek. „
XXIV.
Az alapító okirat 5. pontjában felsorolt önállóan működő
költségvetési szervek közül az Illyés Gyula Gimnázium törlésre kerül, a
József Attila ÁMK helyébe a Dombóvári Gyermekvilág Általános
Művelődési Központ, az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános
és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
helyébe a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lép.
XXV. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítás az alapítói jogkört gyakorló szerv által hozott
döntésnek megfelelően kerül aláírásra. A módosítás 2013. január 1-jén lép hatályba a
köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének
rendelkezése következtében.

Dombóvár, 2013

Szabó Loránd
polgármester
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Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján Dombóvár Város
Önkormányzata az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratát a
következők szerint határozza meg.
1)

A költségvetési szerv neve és címe:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Székhelye: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Telephelyei:
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Szivárvány Óvoda
székhelyintézmény
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kórház utca 35. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája
7200 Dombóvár, III. utca 34. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Népköztársaság útja 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Szabadság utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)

2)

A költségvetési szerv közfeladata:

-

Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi feladatainak
ellátása.
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény152. § (1) d) pontja szerint a
védőnői ellátásról való gondoskodás.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151. § (2) bekezdése szerinti étkeztetés Dombóvár Város
Önkormányzata általa fenntartott köznevelési intézményben és a közigazgatási
területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményekben.
A költségvetési szerv a meglévő étkeztetési feladatai kiegészítéseként 2013.
január 1-től átvette a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
által végzett étkeztetési feladatokat a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseiből adódóan.
Működési köre:
Dombóvár város és a dombóvári kistérség közigazgatási területe.
3)

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazati besorolás: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
889101 Bölcsődei ellátás
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581900 Egyéb kiadói tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910122
910123
581100
581400
932918

873000
873011
873012
873013
873019
879034
881000
881011
881012
889913
881090
889921
889922
889923
889201
889924
889925
889928
879017
879019
889926
680002
931102
370000
422100
811000
812000
841143
869041
869042
890441
931301
932919
493909

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Mindenféle m.n.s. egyéb szabadidős szolgáltatás:
- Közérdekű információ hozzáférés biztosítása
- Elektronikus levelezés lehetőségének biztosítása
- Elektronikus könyvtár működtetése
- Teleház szolgáltatás biztosítása
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
támogatása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Nappali melegedő
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása)
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Építményüzemeltetés
Takarítás
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
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890443
879033
889911

Egyéb közfoglalkoztatás
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A költségvetési szerv fő tevékenysége az 5. pontban felsorolt, önállóan működő
intézmények gazdálkodási-pénzügyi feladatainak ellátása:
- Ellátja a tervezéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással,
a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással,
készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, a beszámoló és beszámolási
kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Az intézményi
igények szerint elvégzi a szükséges beszerzéseket és a kapcsolódó feladatokat.
A költségvetési szerv közreműködik az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézményekben történő étkeztetés biztosításban, ahol az
étkeztetés Dombóvár Város Önkormányzatának feladata.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény152. § (1) d) pontja szerinti védőnői
ellátásról való gondoskodás keretében szervezi a feladatellátást, gondoskodik a
működéshez szükséges feltételekről, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat,
és eleget tesz az ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségeknek.
4)

Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.

5) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési
intézmény.
Saját előirányzatai, valamint a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, önállóan
működő költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni
jogosult.
A szervezet az alábbi, önállóan működő költségvetési szervek pénzügyigazdálkodási feladatait látja el:
-

Dombóvári Gyermekvilág Általános művelődési Központ
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Egyesített Szociális Intézmény
Városi Könyvtár
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

6) Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzákapcsolt részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott „Megállapodás”
tartalmazza.
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7) A költségvetési szerv alapítója és fenntartója:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
8) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve és címe:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
9) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, valamint a
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.
A vezető kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm rendelet előírása
szerint határozatlan időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján.
10) A feladat ellátását szolgáló vagyon:
- az óvodák épülete,
- a működéshez szükséges berendezés
- a bölcsőde épülete
11) Az intézmény ingó vagyontárgyainak rendeltetésszerű használatáról, valamint
felesleges készletei hasznosításáról az „Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól” szóló hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint gondoskodik. Szabad helyiségeinek bérbe adásáról ugyanezen
rendeletben foglaltak szerint intézkedhet.
12) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13) Szabad kapacitása terhére megállapodás alapján gazdasági feladatokat láthat el,
amely nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását.
14) Törölve.
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Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 385/2012. (XII. 14.) számú határozatával
jóváhagyta. A jelen egységes szerkezetű alapító okirat – a köznevelési feladatokat
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezéséből adódóan
– 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel együtt a korábbi egységes szerkezetű alapító
okirat hatályát veszti.

Dombóvár, 2013.

Szabó Loránd
polgármester
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