
ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

1.) A költségvetési szerv neve: Rezi Óvoda 

2.) Székhelye:  8373 Rezi, Iskola u. 2. 

3.) Költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. szeptember 1. 

4.) A jogszabályban meghatározott 

közfeladata, alapfeladata:  

 

óvodai nevelés, ellátás a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében és a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. §-ában foglaltak szerint. 

5.) Államháztartási szakágazati besorolás:      851020 Óvodai nevelés 

6.) Az intézmény által ellátandó feladatok 

szakfeladatonkénti megnevezése: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás  

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

7.) Illetékességi területe: Rezi község közigazgatási területe 

8.) Az intézmény alapító szerve:                     Rezi Község Önkormányzat Képviselő- 

testülete   

8373 Rezi, Kossuth u. 35. 

9.) Az intézmény fenntartója: Rezi Község Önkormányzat Képviselő- 

testülete     

8373 Rezi, Kossuth u. 35. 

10.) Az intézmény irányító szerve: Rezi Község Önkormányzat Képviselő- 

testülete 

11.) Az intézmény típus szerinti besorolása: ÓVODA 

12.) Gazdasági jogköre:  

 
Önállóan működő költségvetési szerv, 

pénzügyi-gazdasági feladatait, - mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv – Rezi Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala látja el. A 

köznevelési intézmény önálló 

költségvetéssel rendelkező jogi személy.  

13.) Jogelőd szerv neve, székhelye: Szabó István Általános Iskola és Óvoda 

8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 

14.) Az intézmény vezetőjének kinevezési 

rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat 

útján - határozott időtartamra - a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendelet alapján a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítései 

követelményeinek figyelembe vételével 

Rezi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete nevezi ki.  

A munkáltatói jogok gyakorlója a 

kinevezés, a munkaviszony megszüntetés 

és fegyelmi jogkör gyakorlása esetén a 

képviselő- testület, az egyéb munkáltatói 

jogokat Rezi Község Polgármestere 

gyakorolja. 



15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogkör megjelölése: 

 

Az alaptevékenység körében 

foglalkoztatottak jogviszonya 

közalkalmazotti jogviszony, amely 

személyekre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

16.) Az intézménybe felvehető maximális 

gyermek létszám: 

 

A hatályos közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. 

pontja alapján 25 fő, mely a II. pontja 7. 

alpontja alapján a fenntartó engedélyével 

húsz százalékkal növelhető, így a 

maximális gyermeklétszám 30 fő. 

17.) A költségvetési szerv az általános 

forgalmi adó szerinti besorolása: 

 

A költségvetési szerv az általános forgalmi 

adó szerint alanyi mentes. 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

18.) A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
A feladatellátást szolgáló Rezi, Iskola u. 2. 

szám alatti óvoda épület valamint a benne 

lévő berendezések, ingóságok Rezi Község 

Önkormányzata tulajdonát képezik, 

azokkal a tulajdonos rendelkezik. A Rezi 

Óvoda, intézményt a vagyontárgyak feletti 

használati jog illeti meg.  

 

Rezi, 2012. június 25. 

 

 

 

Cserép Gábor sk.                       Takács Ádám sk. 

    polgármester                              jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Az Alapító Okiratot Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2012. (V.21.) és az 

azt módosító 52/2012. (VI.07.) valamint 62/2012. (VI.25.) számú határozatával elfogadta. 

Hatálybalépés időpontja: 2012. szeptember 1.  

 

Rezi, 2012. június 26. 

 

         Cserép Gábor sk. 

           polgármester 


