
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. szeptember 25-i ülésén 
megtárgyalta óvoda és bölcsőde intézmény alapítására vonatkozó előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
175/2012.(IX.25.) határozata 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cseperedő 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a határozat mellékletének 
megfelelően elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
aláírására. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére küldje 
meg, a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  
Felelős: Polgármester 

 
 
 
Határozatot kapják: 
 
1. Polgármester 
2. Jegyző 
3. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály, Helyben 
 
 
Szécsény, 2012. szeptember 25. 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 



A 175/2012.(IX.25.) határozat melléklete: 
Iktatószám:         /2012. 

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okirata  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelmények szerint az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja 
ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: 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:  2012. december 31. 

 
2.  A jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása, a Nemzeti Köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti 
alapellátások biztosítása. 

 
3.  Alaptevékenysége: 

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

3.2.  Óvodai ellátás; 
 Óvodai integrált nevelés az alábbi fogyatékossági körben: 

- tanulásban akadályozott, megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége 
(figyelem, magatartás, részképesség zavar, enyhe mozgáskorlátozottság), 

- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra vissza nem vezethető tartós, vagy súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; 

Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok elvégzése; 
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 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
889101 Bölcsődei ellátás 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
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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.  Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosultak megnevezése, székhelye: 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

5.3.  Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 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 közalkalmazott, akikre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. az irányadó.  

8.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 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.  Költségvetési szerv típusa a közoktatási törvény alapján: Óvoda 
 
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 200 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: 

Szécsény, Magyar utca 13. sz. alatti épület. 
 

13. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingóvagyon leltár szerint. 

 
 
Záradék: 
 
Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 175/2012.(IX.25.) sz. határozatával 2012. december 31. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalt, 2012. december 31. napjától hatályos szöveg. 
 
 
Szécsény, 2012. szeptember 25. 
 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Bárányné Márton Melinda 
jegyző 

 
 
 


