
Vaszar Község Képviselő-testülete, Takácsi Község Képviselő-testülete, Gecse Község 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30) Kormányrendelet 10. §-ában foglalt rendelkezésekre a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (1) bekezdése b) pontja, valamint (2) bekezdése 
alapján a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 11. pontját az alábbiak szerint 
módosítja. 

 
 

Alapító okirat 
Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

Takácsi, Petőfi u. 15. 
módosítása 

 
Vaszar Község Képviselő-testülete, Takácsi Község Képviselő-testülete, Gecse Község 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30) Kormányrendelet 10. §-ában foglalt rendelkezésekre a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-a alapján (egységes szerkezetben) az alábbi alapító 
okiratot adja ki: 

 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 8542 Vaszar, Fő u. 29., Takácsi Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, 8541 Takácsi, Petőfi u. 1.,Gecse Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete, 8543 Gecse, Kossuth utca 39. önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 
figyelembe vételével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 43. §-a és a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ban 
megfogalmazottak szerint közoktatási feladatuk megvalósítására megállapodnak Takácsi 
Vaszar és Gecse község közigazgatási területén működő Bóbita Napközi Otthonos Óvodát 
közös fenntartásban hozza létre. 

 
1./ Az intézmény neve: Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 
 
2./ Az intézmény székhelye:  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 15 
  
3./ Tagintézménye: Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda (röviden: Napsugár Óvoda) 
 
4./ Tagintézmény címe: 8542 Vaszar, Fő u. 16. 
  
5./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:   
 tevékenység jellege alapján:  Közszolgáltató költségvetési szerv,  
 közszolgáltató szerv fajtája szerint:  Közintézmény 
 Közoktatási tv. szerint:  Óvoda 
      
6./ Az intézmény alapítója:  Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    8542 Vaszar, Fő u. 29. 
    Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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    8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 
    Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
 
7./ Működési területe: Takácsi, Vaszar, Gecse Önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
8./ A költségvetési szerv irányító fenntartó szervének  neve és székhelye: 
Takácsi Község Képviselő-testülete 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 
Vaszar Község Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29.  
Gecse Község Képviselő-testülete 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
 
     
9./ Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv.  
 
Költségvetését Takácsi Község Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza. A 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Takácsi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
10./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves 
korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében zajlik. Az intézmény a gyermek részére 
biztosítja az egész napos ellátást, tízórait, ebédet, uzsonnát. 
 
11./  Költségvetési szerv alaptevékenysége 2009. december 31-ig.  
  alapvető szakágazat: 851020 
 
 A költségvetési szerv szakfeladatai 2009. december 31-ig. 
 
801115 Óvodai nevelés 
853255 Szociális étkeztetés 

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
  Logopédiai oktatás 
  Gyógy testnevelés 
  
 Költségvetési szerv alaptevékenysége 2010. január 1-től 
  alapvető szakágazat: 851020 
  
 A költségvetési szerv szakfeladatai 2010. január 1-től 
851011 Óvodai nevelés 
889921 Szociális étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
856011 Pedagógiai szakszolgálat 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
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12./ A költségvetési szerv: 
 
 4 csoporttal működő  óvoda        
 Felvehető gyermeklétszám: 100 fő. 
 Takácsi, Petőfi u. 15. szám alatt:  1 óvodai csoporttal, férőhelyek száma 25 fő 
 Vaszar, Fő u. 16. szám alatt:   3 óvodai csoporttal, férőhelyek száma 75 fő 
 
13./ Az óvoda alaptevékenységén kívül vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
14./ Az óvoda vezetőjét Vaszar Község Önkormányzata és Gecse Község Önkormányzata 
előzetes véleménye alapján Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza 
meg, öt évre nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítését és a pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat Takácsi Önkormányzat jegyzője látja el. Az óvodavezető magasabb beosztású 
közalkalmazottnak minősül.  
Az óvodavezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az óvoda pedagógusai és fizikai 
állományú dolgozói, valamint a konyhai dolgozók tekintetében. 
Az óvodavezető neve:  Bíró Lászlóné 
Kinevezésének időpontja: 2010. július 20. 
Kinevezésének időtartama:  5 év 
 
15. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
szabályai vonatkozik 
 
16./ A költségvetési szerv: 
      törzsszáma: 569677 
         OM azonosító: 036903 
         TEÁOR szám: 851020 
 statisztikai számjele: 15569671-8510-322-19 
 adóigazgatási azonosító száma: 15569671-2-19 
 társadalombiztosítási folyószámlaszáma: 154396 
 
17./ Az óvodai feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésre áll: 
 
Takácsi, Petőfi u. 15. szám alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó udvar és kert, mely Takácsi 
Község Önkormányzatának tulajdona.  
Vaszar, Fő u. 16. sz. alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó udvar és kert, mely Vaszar 
Község Önkormányzatának tulajdona. 
Az Önkormányzatok a tulajdonukban álló ingatlanokat 2008. szeptember 1-től az 
Intézményfenntartó Társulás alapján a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda használatába adják, 
ameddig a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda a Társulási Megállapodás és ezen alapító 
okiratban meghatározott tevékenységet látja el. 
A vagyon feletti rendelkezési jog tulajdonuk szerint Takácsi és Vaszar Község 
Önkormányzatát illeti meg. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti tárgyi eszközök és 
fogyóeszközök. 
Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja a mindenkori vagyonvédelmi szabályok betartásával. 
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Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
 
Takácsi, 2010. január 29. 
 

   
 

   Kunszt Szabolcs                                                                                     Vida László Gábor 
        polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
Záradék: 
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2010. április 23. 
Jelen alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) 
Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. számú, 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. számú, 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete … számú  
határozatával fogadta el. 
  

 


