4. számú melléklet a Közgyűlés 36/2018. (V.17.) számú határozathoz
Okirat száma: 236069-11/2018

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Miskolci Százszorszép Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Miskolci Százszorszép Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3530 Miskolc, Serház utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 05. 05.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Óvodai ellátás – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdése 6. pontja
Óvodai nevelés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény feladata az óvodai ellátás és az óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció
biztosítása, az anyanyelvi-, érzelmi fejlesztéses nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos
nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
integrált nevelése, speciális igények figyelembevételével, egyéni képességekhez igazodó,
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés
lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint:
-

-

4.4.

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek – azaz azok a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítésének, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek,
közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek-integrált
nevelése,
sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek-integrált nevelése,
pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatása.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

6

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

9

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5

2

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
MISKOLCI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
3530 Miskolc, Serház utca 1.
Avaslaja utca 23-129-ig páratlan, Csabai sor, Csalogány utca, Csizmadia köz, Csonka sor,
Felső sor, Geró Jáns utca, Irányi Dániel utca, Középső sor, Leininger Károly utca, Lővei sor,
Mádai Lajos utca, Malomszög utca, Második sor, Meggyesalja utca 41-107-ig páratlan,
Nagyavas alsó sor, Nagy-avas felsősor, Nagyavasi sor, Nagyavas-közép sor, Nagyváthy János
utca, Negyedik sor, Serház utca, Szent István utca, Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca,
Tompa Mihály utca, tóth sor, Tulipán utca,
Arnóti sor, Avasalja utca 1-22-ig páros-páratlan, Avasalja utca 24-86-ig páros, Csengey
Gusztáv utca, Dayka Gábor utca, Erzsébet tér, Győri sor, Hunyadi János utca, Kisavas sor,
Lajos sor, Latabár sor, Meggyesalja utca 1-40-kig páros-páratlan, Meggyesalja utca 42-96-ig
páros, Mélyvölgy utca, Mendikás dűlő, Nefelejcs utca, Pázmány sor, Rácz György utca, Rácz
sor, Rákóczi Ferenc utca, Reményi Ede utca, Szent István tér, Teleki Blanka utca, Toronyalja
utca, Uitz Béla utca, Városház tér, Zsolcai sor.
MISKOLCI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
BÁRSONY JÁNOS ÚTI TAGÓVODÁJA
3531 Miskolc, Bársony János utca 27.
Barcsay Ábrahám utca, Bársony János utca, Bercsényi Miklós utca, Damjanich János utca,
Danyi völgy, Dobó István utca, Domb utca, Füzes utca, Gyár utca, Győri kapu 1-41-ig
páratlan, Hideg sor, Hutás utca, Levendula dűlőút, Muszkás oldal, Muszkás telep, Nagy
Sándor utca, Reisinger Ferenc utca, Ruzsini utca, Salétrom utca, Szent Anna tér, Szövő utca,
Thököly Imre utca, Vászonfehérítő utca, Wesselényi Miklós utca.
MISKOLCI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
TÜNDÉRKERT SPORT TAGÓVODÁJA
3531 Miskolc, Aba utca 49.
Aba utca, Békeszálló telep, Bokréta utca, Ernye bán utca, Gábor Áron utca, Gálffy Ignác utca,
Géza utca, Győri kapu 43-169-ig páratlan, Herman Ottó utca, Hold utca, Kalló utca, Karacs
Teréz utca, Kiss Ernő utca, Nap utca, Schwidel József utca, Tatár utca, Tímár malom utca,
Török Ignác utca, Virág utca.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
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.

3

5.2.

1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerinti
-

óvodai nevelés
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelés
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Miskolci Közintézmény-működtető
Központ (3525 Miskolc, Városház tér 13.; törzskönyvi nyilvántartási szám: 802529)
látja el a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján.
6.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony
János úti Tagóvodája

3531 Miskolc, Bársony János utca 27.

2

Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert
Sport Tagóvodája

3531 Miskolc, Aba utca 49.

6.3.

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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Miskolci Százszorszép Óvoda

-

200 fő

2

Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János
úti Tagóvodája

-

220 fő

3

Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert
Sport Tagóvodája

-

125 fő

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

3530 Miskolc, Serház utca 1.

1864/3

használati jog

óvoda

2

3531 Miskolc, Bársony János
utca 27.

22336/53

használati jog

óvoda

3

3531 Miskolc, Aba utca 49.

22113/27

használati jog

óvoda
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