1. számú melléklet a Közgyűlés 36/2018. (V.17.) számú határozathoz
Okirat száma: 236069-8/2018

Módosító okirat
A Miskolci József úti Óvoda a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
által 2015. május 21. napján kiadott, KO.982.242-8/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …./2018. (….) számú határozatra
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.”

2.

Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Óvodai ellátás – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 6. pontja
Óvodai nevelés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja”

3.

Az alapító okirat 4.5. pontjában a „Miskolci József úti Óvoda Brunszvik Teréz
Tagóvodája” szövegrész helyébe a „Miskolci József úti Óvoda Brunszvik Teréz Sport
Tagóvodája” szövegrész lép.

4.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nevezi ki
és menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időre. A
kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”

5.

Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek
számozásának értelemszerű megváltozásával.

6.

Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Miskolci József úti Óvoda Brunszvik Teréz
Sport Tagóvodája

3525 Miskolc, Mátyás király utca 17.

2

Miskolci József úti Óvoda Dózsa György úti
Tagóvodája

3525 Miskolc, Dózsa György utca 36.
„

7.

Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Miskolci József úti Óvoda

-

200 fő

2

Miskolci József úti Óvoda Brunszvik Teréz
Sport Tagóvodája

-

145 fő

3

Miskolci József úti Óvoda Dózsa György úti
Tagóvodája

-

100 fő
„

8.

Az alapító okirat 6.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

1

3531 Miskolc, József utca. 2.

20395

használati jog

óvoda

2

3525 Miskolc, Mátyás király utca
17.

91/22

használati jog

óvoda

3

3525 Miskolc, Dózsa György utca
36.

2677/29

használati jog

óvoda
„

Jelen módosító okiratot a 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Miskolc, 2018. május „

„

P.H.

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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