
TINNYEI N A P K Ö Z I O T T H O N O S   Ó V O D A
I N T É Z M É N Y I   A L A P Í T Ó   O K I R A T

(Egységes szerkezetben)  

Tinnye Község Önkormányzati Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  8§.  (5)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §.  (3)  bekezdése,  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról  szóló 368/2011.Korm rendelet  5.§.(1)-(2)  bekezdései,  valamint  a  nevelési-
oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet szerinti tartalommal az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1./ A költségvetési szerv neve:  Tinnyei Napköziotthonos Óvoda 
(a továbbiakban: költségvetési szerv)

2./ A költségvetési szerv székhelye: 2086. Tinnye Petőfi utca 2.

2.1./ Az intézmény OM azonosítója  :    32956

3./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
A költségvetési szerv létrehozásáról Tinnye Községi Tanács rendelkezett 1950 -ben.

4./ A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:----
 
5./   „Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.évi  CXC. törvény 8.  §  alapján  az  óvoda a  gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.„ 

6. Alaptevékenysége:

A törvényben és a helyi nevelési programjában meghatározott keretek között
óvodáskorú gyermekek nevelése a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig, 
7 éves koráig.

6.1 Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

6.2 Kormányzati funkció szerint:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai
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SNI/A

Beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének organikus  okra  visszavezethető 
tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  sajátos  nevelési 
igényű gyermekek nevelése

SNI/B

A megismerő  funkciók vagy a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelése

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7./     A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai:  
a/ állami támogatás,
b/ pályázati úton elnyert támogatás,
c/ önkormányzati saját forrás,
d/ az intézmény saját bevétele.

7.1. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat.

8./ A költségvetési szerv   működési   köre:   Tinnye község közigazgatási területe.

9../ Alapítói jogokkal is felruházott irányító szerv  neve, székhelye: 
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2086. Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

10./   A költségvetési szerv típusa   a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§. 
alapján: óvoda.”
10.1./  törölve

10.2./  törölve
10.3. Gazdálkodási besorolása: 

10.4./ A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy.

10.5./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő, szakmailag önálló

Gazdálkodási  feladatait  külön megállapodás  alapján a  Pilisjászfalui  Közös Önkormányzati 
Hivatal (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.) látja el.
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10.6./ Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
közötti  megállapodást,  -  amely  a  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  rögzíti  – 
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá.

11./   Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:   
            
Vezetőjét Tinnye Község Képviselő-testülete nevezi ki a nemzeti köznevelésről szóló CXC. 
törvény 68.§ (1) bekezdése alapján, nyílt pályázat útján.

12./   Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazotti, amelyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  az  irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a 
jogviszonya továbbá lehet munkaviszony, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012.  évi  I.  törvény  az  irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

13./ A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 
szerv vezetőjeként járhat el:

a/ A költségvetési szerv vezetője a vezető óvónő, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. 
A vezetésben fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény, az 
államháztartási  és  számviteli  törvény,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény  és  a 
Munka Törvénykönyve, valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá a költségvetési szerv 
Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.
b/ A költségvetési  szerv vezetőjének távolléte esetén az intézmény óvodavezető helyettese 
helyettesíti.

14./  törölve

15./ Az Alapító és a fenntartó neve és címe:
Tinnye község Önkormányzat 2086. Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

16./  törölve

17./ A költségvetési szerv tagintézményei:
17.1./  nincs

18./ A költségvetési szerv telephelye(i) (tagóvodái), címe(i):
18.1./ nincs

19./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:

19.1. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képező alábbi ingatlanokat:

Székhely ingatlan adatai:
2086. Tinnye Petőfi utca 2.  385.  hrsz.-ú, 2054 m2  alapterületű ingatlan,  a rajta lévő óvoda 
épületével, a benne lévő berendezésekkel és szakmai felszerelésekkel együtt
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20.1.  A  költségvetési  szerv  rendelkezésére  bocsátott  ingatlanvagyon  ún.  könyv  szerinti 
értékeit  (adatait)  az  ingatlan  tulajdonosa,  Tinnye  község  Önkormányzatának  a  tárgyévi 
költségvetése  végrehajtásáról  szóló  ún.  zárszámadási  rendelet  mellékletei,  évente, 
folyamatosan rögzítik, és nyilván tartják.

20.2. A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, 
illetve nyilvántartott eszközöket Tinnye község  Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése 
végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendeletéhez csatolt intézményi leltára rögzíti.  Ezen 
eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon felhasználhatja.

21./ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:

21.1.  A  költségvetési  szerv  használatában  és  birtokában  lévő  ingatlan  és  ingó  vagyont 
kizárólag  az  irányító  szerv,  Tinnye  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
idegenítheti  el  és  terhelheti  meg  (jegyeztethet  be  az  ingatlan-nyilvántartásba,  az  ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  rendelkezései  szerint  bármely  jogot  vagy 
tényt,  kötelezettséget),  a  Képviselő-testület  által  megalkotott,  a  jogügylet  előkészítése 
időpontjában  érvényes  és  hatályos,  az  Ötv.,  valamint  az  Önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet keretei között.

22./ Maximális gyermek-, tanulólétszám:
22.1./ A költségvetési intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő.

23./  Jelen  alapító  okirat  2013.  október  8-án  lép  hatályba  és  ezzel  egyidejűleg  a 
Napköziotthonos Óvoda 2013. május 30.  napján kelt,  70/2013. (V.30.)  számú határozattal 
elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

A  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratot  Tinnye  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  …/2013.  (X.7.)  számú  önkormányzati  határozattal 
hagyta jóvá.

dr. Bak Ferenc
polgármester
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