
GYARMATI ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Csikvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. Rendelet 5. § 19-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki: 
 
1./A költségvetési szerv neve: Gyarmati Óvoda  
 székhelye:  9126 Gyarmat, Fürst utca 1. 
Tagóvoda neve, címe: Csikvándi Tagóvoda  
 9127 Csikvánd, Rákóczi utca 28. 
Jogelőd megnevezése: Napköziotthonos Óvoda Gyarmat 
 9126 Gyarmat, Fürst utca 1. 
 
2./Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai ellátás, mely a gyermekek óvodai 
nevelését és iskolai életmódra történő felkészítését biztosítja, továbbá fejleszti a sajátos 
nevelési igényű gyermekeket. Ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. 
 
3./Alaptevékenysége:  

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 minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Az intézmény a 80112 szakfeladaton belül  
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 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
562913 Iskolai Intézményi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 

 
 
4. / Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez 
 
5./ Illetékessége, működési köre: Gyarmat- Csikvánd- Gecse községek közigazgatási 
területe 
 
6./ Irányító szervek megnevezése, székhelye:  

Gyarmat Község Önkormányzat  



 2 

székhelye: 9126 Gyarmat, Magyar utca 14. 
Gecse Község Önkormányzata  
székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
Csikvánd Község Önkormányzata  
székhelye: 9127 Csikvánd, Rákóczi u. 24. 
 
Eredeti alapító: Községi Tanács 
     székhelye: Gyarmat, Magyar utca 14. 

 
7./ Fenntartók nevei és székhelyeik:  

Gyarmat Község Önkormányzata  
székhelye: 9126 Gyarmat, Magyar utca 14. 
Gecse Község Önkormányzata  
székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
Csikvánd Község Önkormányzata  
székhelye: 9127 Csikvánd, Rákóczi u. 24. 

 
8./ Gazdálkodási besorolása:  

önállóan működő 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait 2013. február 1-től a Gyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 

 
9./ Vezetőjének megbízási rendje:  

nyilvános pályázati eljárás útján, 
- (1992. évi XXXIII. tv.23.§(1)bekezdés, 138/1992(X.8.)Korm.rend. 5.§.(1)bekezd. 
aa.pont) 
a fenntartó önkormányzat képviselő-testületi határozata alapján (határozott időre) 
figyelemmel Gyarmat, Gecse és Csikvánd Községi Önkormányzatok Óvodai 
Intézményi Társulása társulási megállapodásának vonatkozó rendelkezéseire. 
 

10./ Foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló munkaszerződéssel, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra, (megbízási jogviszony) irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 

11./ Feladatellátást szolgáló vagyon:  
Az óvoda épületegyüttese (Gyarmat, Fürst u. 1., helyrajzi száma: 276., 460m2 ) teljes 
felszereltségével együtt Gyarmat Község Önkormányzata, míg a tagintézmény 
vonatkozásában (Csikvánd, Rákóczi u. 28., helyrajzi száma: 97) Csikvánd Község 
Önkormányzata tulajdonát képezik 
Az óvodai feladatok ellátására szolgáló vagyoni eszközöket, ingó és ingatlan 
vagyontárgyakat az óvoda szabadon és ingyenesen használhatja feladatainak 
ellátásához. 
A vagyon feletti rendelkezés joga Gyarmat, illetve Csikvánd községek 
Önkormányzatait illeti meg, figyelemmel a feladatellátást szolgáló ingó és 
ingatlanvagyon tulajdonjogára. 
A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a 
rendelkezésére álló előirányzat, támogatás és a saját bevétel: Gyarmat, Gecse és 
Csikvánd Községi Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása társulási 
megállapodásában megfogalmazottak szerint. 
 

12./Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75  fő 



 3 

Csoportok száma: székhely óvoda:  2  
tagintézmény:  1 

 
ZÁRADÉK 

 
Jelen alapító Okirat a 2013. február 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Napköziotthonos 
Óvoda Gyarmat 2012. december 18-án kelt 69/2012.(XII.18.) számú, egységes szerkezetű 
alapító Okirata hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot  
Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(I.10.) határozatával  
Gecse Község Önkormányzat Képviselő- testülete      / (I.    .)határozatával 
Csikvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (I.    )határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 Szabados Péter Istenes Gyula Kozma Tibor 
 polgármester polgármester polgármester 
 Gyarmat  Gecse Csikvánd 

Község önkormányzata 


