
Iktatószám: 757-    /2013. 
 

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okirata  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXLV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
 Székhelye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13. 

 
1.1.  Létrehozásáról rendelkező határozat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 175/2012.(IX.25.) számú határozata. 
1.2.  Az alapítás időpontja: 2013. január 1. 
1.3. Jogelődjének megnevezése, székhelye: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 
 
2.  A jogszabály által meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, illetve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § és a 8. § szerinti óvodai ellátás, nevelés, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 40. §-ában, illetve 42-42A. §-ában meghatározott bölcsődei ellátás biztosítása. 

 
3.  Alaptevékenysége: 

3.1.  Bölcsődei ellátást 20 hetes kortól 3 éves korig egészséges gyermekek részére 
biztosítja. 

3.2.  Óvodai ellátás; 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében: 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd; 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. 
 

3.3.  Szakfeladatainak száma és megnevezése: 
Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 

562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás  
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
889101 Bölcsődei ellátás 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

4.  Illetékessége, működési köre:  
 Szécsény város közigazgatási területe. 
 

5.  Irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 

5.1.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

5.2.  A fenntartó szerv megnevezése és székhelye: 
Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

 
6.  Gazdálkodási besorolása:  

Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – 
munkamegosztási megállapodás alapján – Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, pénzforgalmát saját költségvetési 
számlájáról bonyolítja.  
 

A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak végrehajtásáról szóló 
költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely Szécsény Város Önkormányzat 
költségvetési rendeletébe épül be. 

 
7. Vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. §-a alapján nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre nevezi ki 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

 
8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

8.1. A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, akikre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. az irányadó.  

8.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, akikre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. 

8.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
9.  Intézmény típusa: óvoda-bölcsőde (többcélú intézmény) 
 
10. Felvehető maximális óvodai és bölcsődei csoportlétszám:  

Bölcsőde   26 fő 
Óvoda   25 fő 

 

10.1. A bölcsődébe felvehető legmagasabb létszám: 
- egy csoportba két éves korig: 12 fő 
- egy csoportba két éves kor fölött 14 fő.  
Bölcsődei ellátás önálló szakmai egységként működik 2 csoporttal. 

10.2. Az óvodába felvehető legmagasabb létszám 30 fő.  
Az évente indítható óvodai csoportok számát a képviselő-testület állapítja meg. 
 

11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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12. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:  
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szécsény, Magyar utca 13. sz. alatti, óvoda 
megnevezésű épületből (1203/A/1 hrsz) 266,77 m2 és a hozzá tartozó udvarból (1203 
hrsz) 1000 m2. 
Ingóvagyon leltár szerint. 

 
13. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a használatába adott ingatlant és a rendelkezésére álló ingóságokat nevelő 
és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja, továbbá szabad kapacitás 
kihasználása érdekében végzett tevékenységet folytathat. 

 
 
Záradék: 
 
A Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete jóváhagyta a 175/2012.(IX.25.), a 27/2013.(I.29.) és a 201/2013.(VIII.27.) 
sz. határozatával.  
 
 
Egységes szerkezetbe foglalt, 2013. szeptember 1. napjától hatályos szöveg. 
 
 
Szécsény, 2013. augusztus 27. 
 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
 


